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الطبعة األوىل
1433هـ - 2011 م

ال إله إال اهلل .. محمد رسول اهلل



حسن الوفاء
إّن من حسن الوفاء، ومتام األدب، واملحافظة عىل العهد والبيعة: 
أن يزور املريد قرب ش�يخه، وأن يدعو له، وأن يقوم بكل ما أوىص به، 
وأن ين�ر علم�ه وأدبه، وحيي�ي تراثه، ويعرف ملن مات ش�يخه وهو 

راض عنهم حقوقهم، وقد قال شيخنا رمحه اهلل رمحة واسعة:

يا ولدي : ال  َتنْس مج�ي�ل�ي 

ْد ِذْك�ري ُزْر قربي، وَتَعهَّ

لكِ�ْن ريب  حس�بي  حّق�ًا 

َبْعَد املوِت وال تفج�ع�ن�ي

تنَفُع َنْفَس�َك أو َتنَْفُع�ن�ي

ُحْس�ُن وفائَِك يل ما أعني

أبنائي وأهلي

وقالوا: َمْن )َبنوَك(؟ وَمْن بَحقٍّ

مهو ) َأْهلوَك (؟ قلُت : أتى البياُن
ف�� ) أبنائي ( مه�و أركاُن حزيب 

و ) أهيل ( هم ُدعايت حيث كانوا
وَم�ْن َأْحي�ا ) تراث�ي ( فهو منِّي

وإْن َبُع�َد الّزم�اُن أو امل�كاُن !!
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محــدًا هلل، وصالًة وسالمًا عىل مصطفاه، وعىل آله وصحبه 

ومن وااله، يف مبدأ األمر ومنتهاه.

وريض اهلل تعـاىل عن أشـياخنا يف اهلل، ورحم اهلل من سـبقنا 

من إخواننا إليه، ووفق أحياءنا إىل ما حيبه ويرضاه.

ا بع���د: فهذه خمتارات من كتابات شـيخنا اإلمام الرائد،  أمَّ

رها بقوله: �يا ولدي����، أو أورده فيها، جيمع بينها أهنا  التي َصدَّ

اشـتملت عىل معامل قانون الرتبية، وخالصة قواعد التزكية، فهي 

زاد الداعـي إىل اهلل تعـاىل، لريتقي بنفسـه يف معارج السـلوك إىل 

ملك امللوك سـبحانه، آخذًا بيد َمْن حوله إرشادًا ونصحًا وأخوًة 

وصحبة، وختلقًا بالرّبانية، التي أمر اهلل هبا.

��� وحـول عبارة �يا ولدي�، وما فيها من املعـاين الرائقة الراقية، انظر ما 
كتب يف املقدمة عىل رسـالة اخلطاب لشـيخنا اإلمام الرائد، وهي أول 

ما يف هذا املجموع.



�

وقد ارتأت �أمانة الدعوة� مجع هذه املادة، ونرشها، بمناسبة 
نيا،  الذكرى الرابعة عرش النتقال شـيخنا اإلمام الرائد من دار الدُّ
إىل رحـاب احلقِّ جل وعـال، وتوزيعها يف املواسـم العلمية التي 

تقام بمناسبة هذه الذكرى.

وقـد احتوى هـذا املجموع عـىل بعض الفتـاوى واألجوبة 
لشـيخنا اإلمام الرائد رمحـه اهلل، كأنموذج عميل يف تطبيق مناهج 

الدعوة، قوألً وفعاًل وحاالً.

واهللَ تعاىل نسـأل، وبنبيِّه � نتوسـل، أن جيعـل هذا العمل 
خالصـًا لوجهـه الكريم، وأن ينفع به، وأن جيعلـه صدقًة جاريًة، 
مضاعفـَة الثـواب واألجـر، ملؤلفـه سـيِّدي اإلمـام حممـد زكي 

إبراهيم، رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة.

َم ٍد وعىل آلِِه وَصْحبِِه وَسلَّ وَصىلَّ اهلل عىل َسيِِّدَنا ُمَمَّ

أمانة الدعوة



صورة اخلطاب الصويف السلفي الشرعي التارخيي 

ال��ذي كتبه موالن��ا اإلمام حممد زك��ي إبراهيم 

رائد العشرية وشيخ الطريقة احملمدية الشاذلية، 

إىل أحد خواص مريديه .



دعــاء

دعـا فضيلة موالنـا اإلمام الرائد رمحـه اهلل تعاىل 
ألحـد األخوة يف خطاب له فقال:

» َأَذلَّ اهللُ ُكلَّ َع�ُدوٍّ َلَك إال َنْفَس�َك ، وَجَعَل 
ِعن�َدَك ،  َعاِرَي��ًة  ال  َل�َك  ِهَب��ًة  َعَلْي�َك  نِْعَمَت��ُه 
 ، الَفْق�ِر  وُذلِّ   ، الِغنَ�ى  َبَط�ِر  ِم�ْن  َوَأَع�اَذَك اهللُ 
َل  َغَك اهللُ لما َخَلَقَك َلُه ، وال َشَغَلَك بما َتَكفَّ وَفرَّ
بِ�ِه َل�َك، َوَأَعاَذَك ِم�ن اْلَعْجِز َوالَكَس�ِل ، وَغَلَب�ِة 
ْيِن َواْلَم�َرِض ، َوَجَعَل لَِس�اَنَك َرطِبًا بِِذْكِرِه ،  الدَّ
وَقْلَبَك َحيًّا بُِش�ْكِرِه ، وَبَدَنَك َهّينًا َلّينًا يف َطاَعتِِه ، 

نََك باْلَمَحبَّ�ِة وَمَكاِرِم األَْخالِق « . وَزيَّ

ونحـن ندعـو هبـذا لـكل أخ يف اهلل جييـب دعوة 
الداعي إذا دعاه .

أمانة الدعوة
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محــدًا هلل، وصالًة وسالمًا عىل مصطفاه، وعىل آله وصحبه 
ومن وااله، يف مبدأ األمر ومنتهاه.

وريض اهلل تعـاىل عن أشـياخنا يف اهلل، ورحم اهلل من سـبقنا 
من إخواننا إليه، ووفق أحياءنا إىل ما حيبه ويرضاه.

�ا بع���د: فهذا خطاب صويف جامع، كتبه شـيخنا اإلمام  أمَّ
الرائـد إىل أحـد كرام مريديـه، احتوى عىل ُدرٍر مـن بديع البيان، 
وُغـرٍر مـن فيـض الرمحن، وقـد كان لـه دوّي بالغ يف األوسـاط 

الصوفية وغريها.

وكان مـن فضـل اهلل تعـاىل أن طبـع هـذا اخلطـاب مـرات 
عديـدة، مفـردًا أو ملحقـًا بغـريه، ونـرش بالصحـف املرصيـة 
عـىل حلقـات يف شـهر رمضان املبـارك، كـا انترش عىل الشـبكة 
العامليـة �االنرتنـت�، وترجـم إىل اللغـة اإلنجليزيـة���، ترمجـه 

��� اخلطاب، وترمجته اإلنجليزية، تم نرشمها عىل املوقع اإللكرتوين:
  www.almoslem.net



10

األخ الفاضـل الشـيخ يوسـف حميـي الديـن البخـور احلسـني، 
وترجـم أيضـًا إىل اللغة الفرنسـية ترمجـه األخ الفاضل األسـتاذ 
إىل  برتمجتـه  الصاحلـن  األخـوة  بعـض  ويقـوم   املرتـى���، 

�اللغة األُردية�. 

وهذا اخلطاب ليس إال قطعة أدبية رائعة، ترسي فيها روح 
حكم ابن عطاء اهلل السـكندري، وُيَشمُّ منها عبق رسالة اإلمام 
الغـزايل: �أهيـا الولـد املحـب�، احتوى عـىل لطائف الرسـالة 
القشـريية، وتأصيـل �قواعـد التصـوف� لإلمام أمحـد زروق، 

وح والوجدان. وإيضاحات ابن عجيبة، فهو خطاب للرُّ

واخلالصـة - أهيا األخ املبـارك - أنه خطاب جامع ممتع، 
فيـه قواعد وفوائـد، وإرشاقـات روحية ورقائق، وإشـارات 
صوفية ودقائق، يستفيد منها العامة وأهل االختصاص، وكلا 

كررت النظر وجدت املزيد.

وجيدر بك - أهيا األخ املبارك - أن تسـتوقفك تلك العبارة 
الُملهَمـة املحببـة إىل النفـس » ي�ا ول�دي « التـي ختللـت مقاطع 

��� الرتمجة الفرنسية للخطاب منشورة عىل املوقع االلكرتوين:
  www.islamophile.org/spip/article999.html
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اخلطاب وفصوله، والتي كثريًا ما كان خياطب هبا سيدي األستاذ 
اإلمـام حممـد زكـي إبراهيـم تالميـذه، والتي جتدهـا يف كثري من 
كتاباتـه، وللعبـارة أثرها الروحـي، ووقعها النفـي، فهي جتمع 
معاين األسـتاذية واإلرشـاد والرتبية والتزكية، مع مشاعر األبوة 
احلانيـة من تنبيه ونصيحة وحتذير، وخوف عىل التلميذ أو املريد، 
وتدل عىل صدٍق وإخالص وبذل، كلُّ تلك املعاين اجلليلة خترج 
يف نفس واحد وكلمة واحدة، مما يوقظ الشعور، ويوثق الرابطة، 

وهييئ النفس للتلقي والقبول.

وقـد كانـت نفـي تذهب كلمـا سـمعُت هـذه الكلمة من 
شـيخنا رمحه اهلل تعاىل، وأحس أهنا ختـرج من أعاق قلبه، فكلما 
قـال �يا ولدي� ترتادف عيّل تلك املعاين مجيعـًا يف صوٍر متتابعة، 
تشـعرك بمزيد خصوصيـة، وبيشء مـن رس االختصاص، يقف 

عنده من يتذوق معاين الكلات. 

وأحسـب أن هـذه الكلمة وأمثاهلـا، متثل يف حد ذاهتـا، بابًا 
عظيًا من أبواب الرتبية والسلوك، بل بابًا عظيًا من أبواب احلياة 

االجتاعية، والطب النفي، وتربية النشء .
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وهي مـن مرياث الّصاحلن، فها هو اإلمـام الغزايل خياطب 
تلميذه بقوله » أهيا الولد املحب « يف كل مقطع من نصيحته املساة 
بالرسالة الولدية، بينما نجد الشيخ نجم الدين ُكربى يف » فوائح 
اجلـال وفواتـح اجلال ل « يكرر قوله: » ي�ا حبيبي «، بينا اختص 
ر  سـيدي عبد القادر اجليـالين بقوله: » يا غ�الم « يف كتبه، وُيَصدِّ
سـيدي أمحد الرفاعـي كالمه بقوله: » أي س��ادة «، وقبل هؤالء 
مجيعًا نجد القرآن الكريم قد سجل قول يعقوب عليه السالم البنه 
يوسف » يا بني «: ﴿ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ﴾، وقالها 
إلخوته: ﴿ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ ﴾، ويبدأ بها لقمان 

وصيتـه البنـه: ﴿ ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
 ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ﴾، ويكررهـا لقمـان في وصيته: 

﴿ ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ﴾، ﴿ ې  ې ې ﴾.

نسـأل اهلل تعـاىل أن ينفعنا بـا علمنا، وأن يعلمنـا ما ينفعنا، 
وأن جيعلنا من عباده الصاحلن.

ٍد وعىل آلِِه وَصْحبِِه وَسلََّم وَصىلَّ اهلل عىل َسيِِّدَنا حُمَمَّ

عن أمانة الدعوة

ميي الدين حسني يوسف اإلسنوي
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خطاب صويف جامع

من اإلمام الرائد إىل أحد كرام مريديه

..........

ي�ا ولدي:

سـألتني عن التصوف احلّق، وهـا أنا ذا - بإذن اهلل - أكتب 
ُهَك إىل بعض آفاق  إليك شيئًا مما حيرضين من � هوامشه �، وُأَوجِّ
ف عىل بعض حقائقه، فأنقـُل إليك بعض ما قال  مشـارفه، لتتعرَّ
رجاُله، وما بلََّغني إليه حاُله، وما كان من فيض احلَقِّ جلَّ جالُله. 
وقـد يفوتنـي التنسـيق والتزويق، ولكننـي أسـأُل اهلل أالَّ يفوتني 

التحقيق والتوفيق.

 » اللُه�مَّ إنِّ َأُع�وُذ بِ�َك أن أَتَكلََّف م�ا ال ُأْحِس�ُن، أو أُق�وَل
م�ا ال َأْعَل�ُم، أو ُأَم��اِرَي يف َح�قٍّ أْعَتِق�ُدُه، أو ُأَج�اِدَل ع�ن َباطٍِل 
ْنَيا  يَن بَِضاَعًة، أو َأْطُلَب الدُّ َِذ الِعْلَم ِصنَاَعًة، أو الدِّ أْنَتِق��ُدُه، أو َأتَّ

ْنَيا، أو َأْعَمَل لآلِخَرِة رَياًء وُزورًا «. بنْسَياِن َربِّ الدُّ
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يا ولدي:

قالوا: التصوُف العميل جتربٌة تصل بك إىل التذوق والصفاء 
واملشـاهدة والوصول إىل رسِّ الـذات���، واخلالفة عىل األرض، 
وسبيله: العلم والعبادة، فال يغني عنك فيه سواك، فإنَّه ال يمكن 

أن يتذوق لك منه غريك، كا ال يمكن أن ترى بَعْن َرُجٍل آخر.

فهل تسـتطيع أن تعرف طعم » التفاح « َمَثاًل دون أن متضغه 
بالفعـل؟ وهـل يكفي أن تنظر إىل العسـل، أو أن تعرف مكوناته 

لتتمتع بحالوته، دون أن حيتويه الفم أو يعركه اللسان ؟.

وهـل يمكن أن يتحقق الشـبع، أو ينطفئ العطش بالتصور 
واخليال دون تناول الطعام والرشاب، فعاًل وواقعًا؟ طبعًا: ال.

ل  وكذلـك ال يغنـي يف هـذه التجربة جمرد العلـم، وال ُتوصِّ
إليهـا دروُب الفلسـفة، فالعلـم والفلسـفة أعـال عقليـة، وهذه 

��� ليـس املقصـود بـرس الـذات اإلحاطة بكنه ذاتـه تعاىل، معـاذ اهلل ، بل 
املقصود معرفة اإلنسان لذاته، فمن عرف نفسه بالعجز واالفتقار فقد 
عـرف خالقه بالقـدرة واالقتدار، ومن عرفهـا بالضعف والذل عرف 

ربه بالقوة والعزة .. وهكذا. اهـ مصححه .
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التجربـة من األعال القلبية الوجدانية، وَشـتَّان ما بينها، غري أنَّ 
التعبـريات الصوفية إذا عوجلت باإلحسـاس والتعمق، واملعاناة 
والتـذوق، كانت قادرة عىل تغيري الباطـن الذي به يتغري الظاهر، 
فيولد اإلنسان والدة جديدة، كلها إرشاٌق وحبٌّ وبركة وإنتاج .. 

هكذا قال الشيوخ !

ـا جمـرد قـراءة كتب التصـوف بـال معاناة، فهــذه متعة  أمَّ
ذهنية، وثقافة عقلية، وقد تشـارك فيها النفس األمارة بالسوء، 

فتكون طريقًا إىل الضاللة طردًا أو عكسًا .

وحيـة، واإلرشاقات القلبيـة، فهي نتيجة  ــا المنح الرُّ أمَّ
اجلهـود واألعـال، فالصوفيـة أربـاب أحـوال، ال أصحاب 

أقوال، ولم ينل املشاهدة َمْن ترك اْلُمَجاَهدة .

ي�ا ولدي:

إنَّ التصـوف خدمـة تتكيـف بحاجـة كل عـرص، وكل 
إنسـان، وكل وطن، فهي جتسـيد شـامل لعملية االستخالف 
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عـىل األرض، ثم إنَّ اهلـدايـة أيضًا: جهـد ومعاناة، والشـيخ 
دليـل فقط، فَمْن لم َيْسـَع لم يصل، وَمْن لـم يلتمس املعارج 
ال يتسـامى وال يرتقي، وَمْن لم يتحرك لم ينتقل، ومن اعتمد 

. ، فَتاَه وَضلَّ عىل ما عنده وحـده اغرتَّ

ويف ذلك أقــول���:

�ْي�� يق�ول: ه�ل اتاُذ الشَّ

فقل�ُت: وه�ل َتربَّ�ى ق���

كف�ا اليتي�م  ُيْت�ُم  وه�ل 

وه��ل َأب�رَت مك�ف�و

وهل ِعْل�ٌم ، وهل َف����ٌن

َيِس�ُر يف الّصح�� وكيف 

مف�ت��وٌح اهلل  وب���اُب 

�ْل م�ا أتى » موس�ى « تأمَّ

ْل بعث���ة » اهل��ادي « تأمَّ

�خ متوٌم ع�ىل القاِصْد ؟

���ط مول�وٌد ب�ال وال�د ؟

ُه فاس�َتْغنَى عن الرافِ�ْد ؟

ف��ًا وال حيت�اج للقائ�د ؟

اِش�ْد ؟ بغ�ر الُمْرِش�د الرَّ

�را غريٌب ؟ أعزٌل وافد ؟

ائِ��ْد ؟ ولكن َمْن ه�و الرَّ

وقص�َّ�ت��ه م��ع الع��ابد

اخلال�د الش��اهد  ففيه�ا 

��� ديوان البقايا، لإلمام الرائد رمحه اهلل .
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يا ولدي:

إنَّ نسَبَك إىل اهلل أَصحُّ من نسبَِك إىل أبيك .

ُه َمْن اسـتأذن عـىل اهلل َأِذَن له، ومن قـرع بابه تعاىل  ُثـمَّ إنَّ
ُ السـبيل، وَنَدُع  أدخلـه، ونحن إنما نشـري إىل احلقيقـة، وُنَبنِّ
الُمريـَد الصـادق ليصـل إىل غايـة الطريـق بجـهــده، فليس 
شـيُخَك من سـمعَت منه، ولكن شـيخـك من أخـذَت عنه، 

وَمْن جـاهد: َعَدَل، وَمْن اجتهد: َوَصَل .

يا ولدي:

�ريعُة ج�اءْت بتكلي�ف الَخْل�ِق، والَحِقيَق�ُة ج�اءْت  الشَّ
بتعريف الَح�قِّ .

�ريَع�ُة أن َتْعُبَدُه، والطريقُة أن َتْقصَدُه، والحقيق�ُة أن  فالشَّ
َتْشَه�َدُه .

ريَع�َة قي�اٌم بما أمر ب��ه وبرَّ ، والحقيقَة شهوٌد  ُثمَّ إنَّ الشَّ
ر . لما قضى وق��دَّ



18

يعُة أقواُلُه، والطَِّريَق�ُة أفع�اُلُه،  وه�ذا رسوُل اهلل � : الرَّ
واحلقيَقُة أح�واُلُه.

فريَع�ٌة بال حقيقة: عاطل�ة، وحقيقٌة بال رشيعة: باطلة، 
�ق،  ق أو تفسَّ ع ولم يتحقَّق فق�د تعوَّ وهل��ذا قالوا: » َمْن ت�َرَّ

وَمْن حتقَّق ومل يترع فقد هترَطَق أو تزندق «.

واعلـم - ي�ا ول�دي - أنَّ الرشيعـَة ليسـت إال احلقيقـة، 
واحلقيقـة ليسـت إال الرشيعة، فهمـا يشٌء واحد، ال يتـمُّ أَحُد 
ُجزأْيــه إاّل باآلخـر، وقـد مجع احلقُّ تعـاىل بينُهَمـا، فمحاٌل أن 

َق إنساٌن ما مجـع اهلل . ُيفرِّ

ُثمَّ تأمل - يا ولدي -: َقْوُلَك  » ال إله إالَّ اهللُ « هذه حقيقة، 
ق بينها أحٌد َهَلَك،  ��ٌد رُس�وُل اهلل « هذه رشيعة . فلو فـرَّ » ُمَمَّ

َك، وَمْن َردَّ الرشيعة: َأْلَحـد ���. فإنَّ َمْن َردَّ احلقيقة: َأرْشَ

ـْل قوله تعـاىل: ﴿ ٿ  ٿ     ﴾ جتد الرشيعة، ﴿ ٿ   ُثـمَّ تأمَّ
ٿ﴾  جتـد احلقيقـة، ومهـا يشٌء واحـد يسـتحيل طـرح 

��� واملرشك وامللحد : كافران .
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 أحـد ُجزأْيـه .. عبـادُة العـبد : ظاهر األمر، وإعانـة اهلل : باطِنُُه، 
وح يف اجلََسد، واملاء يف العود. وال ُبدَّ لكل ظاهر من باطن، كالرُّ

ـَجرة، واألريج من  يَعـِة، كالثََّمَرِة من الشَّ احلقيَقُة من الرشَّ
ْهرة، واحلرارة من اجلمرة، فال ُبدَّ من هـذه لتلك، فاستحال  الزَّ

قيام حقيقة بغري رشيعة.

ي�ا ولدي:

َعاء، الذي يناجي بـه  انظـر بعن عقلك وقلبك إىل هذا الدُّ
أَحُد العارفن من أشياخنا ربَّه، فيقول:

َك ���. ْنَيا فقد طلْبُت َغْرَ » إهلي: إذا َطَلْبُت منَك الدُّ

َهْمُتَك��2. وإذا سألُتَك ما َضِمنَْت يل فقد اتَّ

املالـك ويطلـب  يـرتك  تعـاىل، فكيـف  اهلل  الدنيـا كلهـا ملـك  ��� ألن 
اململوك ؟!

��2 مـا ضمنـه اهلل تعـاىل أشـياء كثرية ، منها الـرزق ، وقد أقسـم اهلل تعاىل 
ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ    ﴿ فقـال:   َحـقٌّ  أنـه 
فقـال:  ﴾، وقـد سـمعها عـريب   ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  

» َمْن أغضب رب العزة حتى أقسم ؟ «.
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ْكُت بَِك ��� !! َك فقد أرْشَ وإْن َسَكَن قلبي إىل َغْرِ

َجلَّْت أوَصاُفَك عن الُحُدوِث فكيف أكون َمَعك��2 ؟

َهْت ذاُتَك من العلل، فكيف أكوُن قريبًا بذايت منك ؟!  َوَتنَزَّ
ك ؟! «. وتعالْيَت عن األغيار، فكيف يكون قوامي بَغْرِ

إنَّـه كالٌم كأنَّـه صـدًى ِمن ُروح الُقـُدس، وكأنَّما اقتبسـه 
الشـيخ ِمن ألحـان الذيـن حيملون العرش، وَمـْن حوله، وِمن 
تسـابيح األرواح املهيََّمـة بآفـاق املـأ األعـىل، كالٌم فيه رائحة 
موالنـا رسـول اهلل �، وَأقبـاٌس مـن أضـواء سـدرة املنتهى، 

ومالمح من صدى احلقيقة والرشيعة .

إنَّ التصوف - عندنا - هو » علم فقه املعرفة «، فهو تصحيح 
اإلسالم، وحتقيق اإليمان، وتأكيد اإلحسان���.

��� ومـن سـكن قلبه إىل غري اهلل فقد أرشك، قال تعـاىل: ﴿ ې  ى   ى  ائ  
ائ  ەئ  ەئ  وئ           وئۇئ ﴾.

��2 ألن احلـادث ال يكـون معـه إال حـادث مثلـه ، واملعية التـي يقصدها 
الشيخ هنا املعية القلبية .

��� هـي مراتـب احلديـث املعـروف الـذي ذكـر فيـه رسـول اهلل � : 
» اإلحس�ان أن تعب�د اهلل كأنك ت�راه «، وهو حديث معروف مشـهور 

بن أهل العلم .
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ومـن هنا كان واجبـًا، ال يمكن حتصيله بمجـرد القراءة، 
ويبدو ذلك واضحًا يف هؤالء الذين يدرسون التصوف علمًا، 
وال يمارسـونـه عماًل!! وهم حيملـون أعىل األلقاب العلمية، 
وكان يسميهم والدي » عربات النقل البرشية « أو » سعاة بريد 
املعرفـة «، إنَّما التَّصوف رفُع األسـتار عـن أرسار الكونيات، 
إلدراك أنـوار شـموس احلقائـق، فال بـد - مــع العلم - من 

المعاناة واملارسـة .

والتصـوف: التقوى، والتصـوف: التزكية، ومها مقام جيمع 
اخلوف والرجاء، وينهض بالعقيدة والُخُلق، وبه تتحقق إنسـانية 
نيا باآلخرة،  اإلنسان، وإنَّه ما من آية يف القرآن إال وهي تربط الدُّ

وجتعلها وسيلة إليها، من باب التقوى وطريق التزكية .

ألـم يقـل اهلل تعـاىل: ﴿ ی  جئ  حئ  مئ ﴾، و﴿ ڦ   ڦ  ڄ  
َسـاالت: التزكيـة ﴿ چ   ڄ﴾. ألـم يكـن ِمـْن رِسِّ الرِّ

چ  ڇ   ڇڇ ﴾.

أدب،  والعبـادة  أدب،  والعقيـدة  أدب،  التََّصـوُف  نعـم: 
واملعاملة أدب.
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انيـة �  بالعلم والدرس  وهنـا يصـل العبد إىل رتبـة � الربَّ
ڎ       ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ    ﴿ واملارسـة: 

ڈ  ڈ  ژ ﴾.

ي�ا ولدي:

�ويفُّ أكَثُر من » فقيه «، فالفقيه وقف عند األقوال ���.  الصُّ
ا  �ويفُّ أكَثُر من » عابد «، إذ العابُِد وقف عند األعامل . أمَّ والصُّ

هو فقد مَجَ�َع بينهما، فأثمر » األحوال «.

�ويفُّ أكَثُر من » زاه�د «، إذ الزاهد يف الدنيا زاِهٌد يف  والصُّ
�ويف فال يزهد إال فيم�ا حيجبه عن اهلل، وبهذا  �ا الصُّ ال يشء. أمَّ

جيعل الدنيا يف يده، ال يف قلبه.

��� قـال ابـن كثـري رمحه اهلل تبـارك وتعـاىل، وهو أحـد تالميذ ابـن تيمية 
رمحـه اهلل تبـارك وتعـاىل ، عنـد تفسـري قوله تعـاىل : ﴿ ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ ﴾ ]اآلية �8 من سورة املائدة[ : » وقال 
بعض شـيوخ الصوفية لبعض الفقهاء : أين جتـد يف القرآن أن احلبيب 

ال يعـذب حبيبه ؟! فلم يرد عليه ؛ فتال عليه الصويف هذه اآلية ﴿ پ   
ڀ  ڀ  ڀ ﴾، وهذا الذي قاله: حسن « ... إىل آخر ما قال 

رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة ،  فراجعه هناك لتستفيد .
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وهكذا يصبح التصوف فرض َعْن، ألنه » َطَلُب الَكَماِل «، 
ومـا من خملوق إال وفيـه نقص جيب اسـتكاله، وبالتايل كان كل 
ِعْلم يمكن االسـتغناء عنه إال التصـوف، ألن موضوعه: الذاُت 
وح، وَعالَقُة الوجود باملوجود، وارتباط الغيب بالشـهادة،  والـرُّ

وامللك بامللكوت، وُكلُّ ِعْلم بعد هـذا فهو: نافـلة .

جاء شـاٌب إىل مرشـد صويف، فقال له: يا ولدي: » إن كنت 
ة فعليك بفقيه، وإن كنت تريد رب الدنيا ورب  تريد الدنيا واجلنَـّ

اجلنة فهلم إلينا «.

نع�م، َم�ْن َوَج�َد اهلل َفَما َفَق�َد ش�يًئا - وإْن َفَق�د - . وَمْن 
َفَق�َد اهلل، َفَما َوَج�َد ش�يًئا - وإْن َوَجد - . فشؤون الدنيا كلها 

كشؤون اآلخرة كلها، ﴿ ېئ       ىئ  ىئ  ىئ ﴾.

ي�ا ولدي:

الَبَرُ َم�َدٌر، ال َيُْلو ِمن َكَدٍر، فَمْن َنَظَر إىل الَخْلِق: َهَلَك، 
: َسَلَك وَمَلَك. وَمْن َنَظَر إىل الَحقِّ
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ولكـن عليك بخلـوص النِّية من قيـود املقامـات، وأغالِل 

األحوال، وعبادة اآلمال .

ُثـمَّ إنَّه ليس الَعَجُب ممن هلك كيـف هلك، ولكن الَعَجَب 

ممن نجا كيف نجا !

ي�ا ولدي:

إذا قيـل: إنَّ التصـوف مـن �الصفـاء�، فقـد أصبـح اسـم 

التصـوف أعظـم من أن يكون له جنس يشـتق منـه، ألن الرشط 

ا  يف االشتقاق: التجانس ، واملوجودات كلها: ضد �الصفاء�، إهنَّ

ه. َكَدٌر �إال ما كان هلل�، وال يشتق اليشء من ضدِّ

ويف ( هو صاحب الوصول. ُثمَّ إنَّ ) الصُّ

و ) املتصوف ( صاحب األصول.

واملستصوف ) املتمصوف ( صاحب الفضول.

وإذا ريض املحبوب: كشف املحجوب.
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والتصـوف: فنـاء صفـة العبد ببقـاء صفة املعبـود، ومن 
هنـا كان الصويف هو الـذي ال َيْمِلك وال ُيْمَلك، أي ال َيْمِلك 
نفسه، ألنه ِمْلٌك هلل، وهبذا ال َيْمِلُكه غريه من مال، أو جاه، أو 
بـرش، ُثمَّ إنَّ صحة امللكية تكون للموجود، والصويفُّ يف ُحبِّ 

ربـه مفقـود .

واملبتدئ يف الصوفية يرى َنْفَس�ه، ولكن يراها ناقصة، فهي 
- مع هذا - حجاٌب بينه وبني اهلل .

يَّة،  ه عن َنْفِس�ِه، ف�ال يراها بالُكلِّ ا املنتهي فقد َغضَّ بَرَ أمَّ
ألن�ه ي�رى َقيُّومها املوجود احلق ال س�واه، وم�ا ال قّيومية له من 

�د . نفسه فهو َعَدٌم ُمَسَّ

ي�ا ولدي:

الصويفُّ َقائٌِم بربِّ�ه عىل قلبه، وَقائٌِم بقلبِِه عىل َنْفِسِه، وَقائِ�ٌم 
بنَْفِس�ِه عىل َم�ْن يليه، وه�ذه القوام�ة هي التحق�ق بالتصوف 

الرفيع: ﴿  ھ        ھ  ھ   ے  ے ﴾.
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والص�ويفُّ ُيِقي�ُم أْمَر الَخْلِق يف َمَقاِم�ِه، وُيِقيُم أْمَر الَحقِّ يف 
َمَقاِم�ِه، فُيْظِهُر ما ينبغي أن َيْظَهَر ، وَيْس�ُ�ُ ما ينبغي أن ُيْس�َ�، 
ويقوم بواجب وقته كأفضل ما يقوم رجل، وب�ه يستقيم عاتق 

اني�ة . امليزان بُروح الربَّ

إنَّ اهلل أمرن�ا بالتصوف، فه�و يقول: ﴿ ڇ  ڍ     ڍ  
ڌ  ڌ ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ ﴾.

اني�ة عندن�ا ه�ي ) التص�وف (، فهـي يف اآليــة علـم  والربَّ
ودراسـة، ومقتى ذلك: العمل، والعمل الصحيح .

انيـة، وهـو التَّقـوى، وهـو التزكية،  فالتصـوف: هـو الربَّ
انية بال  وثالثتهـا يشٌء واحـد، ال بد لبعضـه من بعض، فـال ربَّ

تقوى، وال تقوى بال تزكية .

ي ذلـك مجيعـًا: الـرب ﴿ ۅ  ۅ     ۉ   وتسـتطيع أن ُتَسـمِّ
ۉ ﴾ فاقرأ آيات الرِبِّ من سورة البقرة وغريها ���، وسرتى أن 

مِجاع ذلك ومالكه هو » الُخُلق «.

��� منهـا: اآليات »44« البقرة، و»�77،�89،�92« آل عمران ، و »2« 
سورة املائدة ، واملجادلة »90« . 
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فالتَّص�وف ُخُل�ق » َمْن زاد علْي�َك يف الُخُل�ِق: َزاَد علْيَك يف 
التَّصوف «، وبالتايل زاد عليك يف اإلنسـانية، فنفع وانتفع، وأدَّى 

رسالة البرشية بروح ساوية َعِليَّـة.

وهكـذا ترشق لـك بعض معـاين قوله تعـاىل: ﴿ ڱ  ڱ     
ين، فإنَّما  نيا والدِّ ڱ  ں ﴾، فما كان من عظمٍة يف شـؤون الدُّ

هي أثر للُخُلق العظيم.

ي�ا ولدي:

َق  اِدِق َس�بِيٌل، ألنَّ�ه حتقَّ �ويفِّ الصَّ لي�س للش�يطان عىل الصُّ
�ة المحضة، فدَخ�َل يف ُقُدس: ﴿ ې  ې  ې  ې   بالُعُبوديَّ

ى  ىائ ﴾.

وقـد عـرف الشـيطان هذا واعـرتف بـه، ﴿مج  جح   
مح  جخ  حخ  مخ  جس  حس  خس﴾، وقـال: 

﴿ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک    ک  
ک  گ﴾، وِمـْن َثـمَّ كانـت العبودية أعـىل مراتب 

القرب: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴾، و﴿ ڭ  ڭڭ  
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ۇ  ۇ  ۆ﴾، ﴿ چ  چ   ڇ ﴾، ﴿ ڇ  ڇ ﴾، 
﴿ ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ﴾ .

واْعَل�ْم - ي�ا ولدي - وَعلِّ�م النَّاس: أنَّ التص�وَف الَحقَّ 
نَّة، عىل أساس العزيمة، وحذار من  ُمَقيَّ�ٌد بأحكام الكتاب والسُّ
ها المحدود، فالتصوف -  ْخَصة، إال يف َح�دِّ الصرورة إىل الرُّ
من حيث هو - ِعْلٌم وَعَمٌل، وُخُلٌق وِعَباَدٌة، وِجَهاٌد وَدْع�َوٌة ..  
ٌل مما جاء به الوحي، وحثَّت عليه الريَعُة كما  ُهَو أْصٌل ُمَؤصَّ
رأْي�َت، فهو كم�ا قلنا » طل�ُب الكَم�اِل «، وكلُّ امرئ - مهام 
يك�ن ش�أنه - في�ه وجه، أو وج�وه من النق�ص، وبهذا يصبح 

التصوف واجبًا عينيًا، ال عذر ألح�د معه .

ُفنَا (، وهو ) علم فقه املعرفة (، وال ش�أن لنا  ) ه�ذا هو َتَصوُّ
بتصوف اآلخرين، و﴿    گ گ  ڳ   ڳ ڳ ﴾.

وهكـذا يكـون الصويفُّ هـو � املسـلم النموذجـي �، متثياًل 
لإلنسـانية الرفيعـة، واندماجـًا يف موكـب احلياة الزاخـر باجلـدِّ 

وبالمجد، والعمل الروحي، والعمل احلضاري اخلالد.
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، الَفْرُق  : َبَدٌن مع الَخْلِق، وُروٌح مع الَحقِّ يعي�ش الصويفُّ
يف لَِسانِِه، والَجْمُع مع َجنَانِِه ���، وهو يعلم أنَّ العمل َمَع الغفلة 

َخْرٌ من الغفلة عن العمل !!

ي�ا ولدي:

التصوف دعوة » الُحبِّ « الذي فقده النَّاس، ففقدوا احلقيقة 
اإلنسانية يف األجساد البرشيـة .

واحلـبُّ هو: اخلصيصـة املميِّزة للسـالك الصـويف، فهو 
حيبُّ اهلل، وبالتايل حيب خلق اهلل، فهو حيبهم بحب رهبم، وهو 

هم . بحكم حبه هلم يسعى يف خريهم وبرِّ

ـالم،  ، والسَّ ر - ي�ا ول�دي - جمتمعًا حيكمـه:  احلبُّ وتصـوَّ
والتَّسـامح، والتيسـري، واللن، والتعبـد، والتعاطف، والرشف، 
ى معايل األمـور  ؛ كيف يكون أفـراده ؟ وكيف  واإليثـار، وحتـرِّ

متيض حضارته ؟!

��� الَجنَان: بفتح اجليم: القلب .
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إنَّ العنَف، والقسـوة، والقهر، والتعايل، واخلبث، والتغايل، 
والبـذاءة، والتعـامل، واالندفـاع، وأذى الناس: أقـذاٌر ال يعرفها 

التصوف.

ـويف حيــدو عـىل شـاطئ احلب  واسـمع اآلن الشـاعر الصُّ
قائـاًل:

َحَراِء َكْلبًا رأى المجنُوُن يف الصَّ

فَم��دَّ له ِمَن اإلحس��اِن َذْيال !

ِمنْ�ُه كان  م��ا  ع�ىل  فالم���وُه 

وقالوا:كم َأَنْلَت الَكْلَب َنْيال ؟

فقال: َدُع�وا الَمالَم�َة إنَّ َعْينِي

رأْت��ُه َلْي��َل�ًة يف َح�يِّ » َلْي�ىَل «

ي�ا ولدي:

يقول الّسادة ريض اهلل عنهم:

» ِسُّ الَحِقيَق��ِة َظاِه�ٌر، وَعَلُم الَمْعِرَف�ِة منُصوٌب، وَباُب 
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�َش  الوُص�وِل َمْفُت�وٌح ؛ وَما َحَجَبُكْم إال ُرْؤَية أنُفِس�ُكْم، فَعشَّ
فيها الكرِْبُ وَباَض وَأْفَرَخ !! «، والكرِْبُ ِمَراُث إْبلِيس .

وهم يقولون ريض اهلل عنهم: 

اِعي َأْسَمَع، َفَأْقنَ�َع  لِيُل الئٌِح، والدَّ » الطَِّريُق واِضٌح، والدَّ
ُ بعد ذل�ك إال ِمْن َغْفَل�ِة النَّْف�ِس، وَغَلَب�ِة  َوَأْمَت�َع؛ وَم�ا التََّح�رُّ

َوى «. الَهَوى، واْعتَِقاِد الَفْضِل عىل السِّ

ي�ا ولدي:

لقد كان التصوف ثورة عىل الرتف واالستعجام واالنحالل 
والالمباالة ؛ فإذا دخلته املغاالة، فتلك طبيعة األشـياء، وهذه 
قصة الصحابة الذين أرادوا أن يصوُموا بال فطر، وأن يعيشـوا 
عىل الطعام الرمزي، وأن يرتكوا النسـاء واألوالد، وأن يصلوا 
الليل بالنهار: َتَعبُّدًا وانقطاعًا عن احلياة، فنهاهم الرسول �، 

وأرشدهم إىل الوسطية واالعتدال ���﴿ ڤ  ڤ  ڤ  
ڤ ﴾.

��� كان فيا قال هلم رسـول اهلل � : » َمْن َرِغَب عن ُس�نَّتي فليس منِّي « 
متفق عليه .



32

، فإذا داخل  كان ذلك والوحُي ينزل، والرسـوُل � حيٌّ
التصوف الغالة واملتنطعون، واسـتبدلوا حكـم إحياء النفس 
بقتل النفس، أو اختاروا اخلبيث عىل الطيب ؛ فليس هذا عيبًا 
يف التصوف نفسـه؛ فالتصوف يشء غري املتصوف، وال يمكن 
أن حيمل اإلسالُم وزر املسلم الذي ينحرف، وهل يرتك املسلم 

التقي إسالمه ألنَّ يف املسلمن قومًا َضلُّوا السبيل؟!.

ـة عىل  ـَيادة التَّامَّ ـة املطلقـة، والسِّ التصـوف دعـوٌة إىل احلريَّ
النفس والشـهوة، وعىل الشيطان، وعىل العبودية لغري اهلل، وعىل 
كل َصَغـار ُخُلقي أو فكري، فهو أْصُل التََّحُرر املطلق من أغالل 

ويفَّ قد حتقق بقوله: » ال إله إال اهلل «. املادة واهلوى، ألنَّ الصُّ

فالتصـوف - ي�ا ولدي - كما رأْيَت ، فـوق أنَّه دعوة احلب 
والنور، والفيض والربكة واملدد، هو دعوة احلرية املطلقة، ورفض 
ـة - لغري اهلل، فهو - يا ولدي - ردُّ  ُكلِّ عبودية - حسيَّـة أو معنويَّ
اعتبار اإلنسانية لإلنسان، بعد ما فقد اإلنسان اعتباره، واستعبدته 
ـهوات  َمـة، والشَّ املـادة، ومـكاره األخـالق، والكيـوف املتحكِّ

املظلمة، واآلمال املعتمـة .
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التصـوف - يا ولدي - هو ترميـم بناء الباطن بعد أن حتطم 

اإلنسان من داخله.

ة، والعلـم، والتوحيد،  : دْعـَوٌة إىل الُقـوَّ التصـوُف احلَـقُّ

والعزة، والعدالة، واملساواة، واإلحياء، والتكافل، والتكامل، 

َيادة، والقيادة، ألنَّ اهلل َخَلَق املسلم  والتجديد، واالبتكار، والسِّ

احلـقَّ لُيَمارس ُكلَّ هذا وما يرتتب عليه، وما يتفّرع عنه، قوالً 

وعمـاًل وحـاالً ﴿ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  

ٌح عريٌق عميٌق،  ې  ېې ﴾، ولـُكلِّ كلمـة من كل ذلـك رَشْ
نَُّة، وفرُعُه الَفْيُض واملدد. أْصُلُه الِكَتاُب والسُّ

وهكـذا كان َمْن فاته التصـوف احلق، فقد فاته اخلري الذي 

ُض عـىل اإلطـالق، وأيُّ َخـرْيٍ يكـوُن إذا انقطعت  قـد ال ُيَعـوَّ

َعالَقـة املرء بالسماء، وما وراء هـذا من األرسار واألنوار ؟!.

 إنَّ عنـد » الصوفية « ما عند النَّاس، وليس عند النَّاس ما 

عند » الصوفية «.
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ي�ا ولدي:

قـد يعـرتض عليك بعضهم بأقواٍل لـم يفهمها مما جاء 
عن بعض السلف، والسـلف برش، فإْن أخطأوا فوزرهم عىل 

أنفسهم، وال ُنْسَأُل عنهم، وال ُنؤاَخُذ بما اجرتحوا، ﴿ ېئ  ىئ  
ىئ  ىئ  یی ﴾.

ـم أرادوا اخلـري، وكانـت هلـم ظـروٌف  ولكننـا نعتقـد أهنَّ
ورصوٌف ومالبسـات، أجربهتـم عـىل الرمـز واإلشـارة، أو إىل 
اإللغاز والتحجية، وما دامت أقواهلم تقبل التأويل اإلياين - ولو 
مـن وجه واحد مـن مائة وجه آخر - فإننا نحمله عىل هذا الوجه 
 الواحـد املؤمن، بحسـن الظـن، وبحكـم العلم، ونـدع ما وراء 
ذلـك هلل وحـده، فليس أحد يقول أو يكتب شـيئًا وهو يعتقد أنه 
يدخل به النار!! وليس من َحقِّ أحد أن حيكم عىل أحد باخلروج 

من امللَّة إال بدليل ال شبهة فيه » عىل مثل ضوء الشمس « ���.

��� قال رسول اهلل � : » عىل مثل الشمس ، فاشهد أو َدْع « رواه احلاكم 
والبيهقـي عن ابن عباس مرفوعًا ، ولفظه: » إذا علمت مثل الش�مس 
فاشهد ، وإال فَدْع « ورواه الديلمي بلفظ » يا ابن عباس، ال تشهد إال 
عىل أمر ييضء لك كضياء الش�مس «، ورواه الطرباين والديلمي أيضًا 

عن ابن عمر ريض اهلل عنها .
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ونحـن نعتقـد أنَّ لكالم القـوم مفاتيٌح ملسـتغلقات مرتامية 
ـة، فما لـم نفهمهم عـىل مرادهم  ـة اخلاصَّ األبعـاد، فهـي لخاصَّ

اليقيني فلندع هلل أمرهم، ولنستغفر اهلل لنا ولهم .

ونقول: لعلَّهم تأولوا، أو اجتهدوا فأخطأوا، هذا موقفنا: 
مـربءًا مـن الوغـى��� والدعـوى، عـىل طريـق احلـب واخلـري 

واألدب.

ي�ا ولدي:

ٍن أالَّ  ٍك إىل ُس�ُكون، وِنَاَي�ُة ُكلِّ ُمَتَك�وِّ َغاي��ة ُكلِّ ُمَتَح�رِّ
َيُكون، فإذا كاَن ذلَِك َكَذلَِك، َفلَِم التََّهاُلُك َعىَل اهَلالِِك؟!.

يقول أشياخنا ريض اهلل عنهم: 

أُصوُل ُصْحَبتِنَا َسْبَع�ٌة:

�ة . 1- ُعُلوُّ الِهمَّ

2- وِحْفُظ الُحْرَم�ة .

��� الوغى: الصوت واجللبة .
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3- وُحْسُن الِخْدَم�ة .

4 - وُنُفوُذ الِعْزَم��ة .

5 - وَتْعظِيُم النِّْعَم��ة .

��ة . 6 - والنُّْصُح لأُلمَّ

7 - وَدْفُع الَباطِِل باحِلْكَم��ة .

وهـم يقولـون: » إذا َألِ�َف الَقْل�ُب اإلِع�َراَض ع�ن اهلل، 
َصِحَبْتُه الوِقيَعُة يف َأْولَِيائِِه «���.

ـَة اإلسـالم، أو سـعة  وَقلََّما رأْيت يف خصوم التصوف رقَّ
ة، أو رفق الواليـة، أو حسن الظن، أو  األفق، أو سماحـة النُُّبوَّ
أدب املعاملة، فإن ذلك كله إنَّما ينبع من معن التواضع، الذي 

هـو مخرية » مكارم األخالق «.

وهـؤالء قـد ُحرُموا هــذه النعمة، فليس منهـم إال جاف 

��� مـن قـول اإلمـام املجمـع عـىل جاللته أبـو تـراب النخشـبي �املتوىف 
245 هـ�، انظر الرسالة القشريية ص ��9. اهـ مصححه
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الطبـع، معتم القلب، غليظ الـروح، ثقيل الظِّل، مظلم، معتم، 
، أو صاحب » مشنقة «  َكنُود ؛ فهو متأزم،  ـاٌن فظٌّ كأنما هو سجَّ
ُر من  ـد، حامل غلٍّ عىل الذيـن آمنوا ���، يكاد الكـرب يتفجَّ معقَّ
َجنَْبْيـه، تعاليًا عىل النَّاِس، وتألهًا عليهم، فقد زَعُموا ألنفسـهم 
العصمة وضـان اجلنة، وأقامـوا من أشـخاصهم أوصياء عىل 
ين ما عندهـم وحدهم، إال َمـْن رحم اهلل،  ديـن اهلل، كأنَّمـا الدِّ

وقليٌل ما هم.

نا نأس�ى هلم، ونعطف عليهم، مما ابتالهم اهلل  ويعلم اهلل أنَّ
ب�ه، وندعو اهلل بظهر الغيب هلم، وال نزال نعتقد أنَّ فيهم َخْرًا، 

نرجو أن يغلب عليهم، وما ذلك عىل اهلل بعزيز.

َما  إنَّ النَّ�اس ال يطلبون اهلل واجلنَّة بما َصحَّ عند غرهم، وإنَّ
يطلبون ذلك بما َصحَّ عندهم، فإن أصابوا فأجران، وإن أخطأوا 

فأجر��2، وعند اهلل مزيد، ولكل امرٍئ ما نوى.

��� أين هؤالء من قول اهلل تعاىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ﴾ ] اآلية �0 من سورة احلرش[ .
��2 لقول رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ذلك .
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ي�ا ولدي:
هذه لمحـٌة » عىل هامش التصوف «،  وأرجو أن يكون يل 
عودٌة إىل مثل هذا احلديث َمَعَك، إن  كان يف العمر مـدد، فهـو 

حديٌث غري ممنون: ذو شؤون وشجـون !!.

ْثنَا  وإينِّ أقول ما قال السادة: » لو َأنَّ اخلاطئني َخِرُسوا ما َتَحدَّ
نوب ريٌح ما دنا منَّا أحد���. ِمَن الَبَكْم «، ويعلم اهلل لو كان للذُّ

أقوُل قويل هذا، وأْسَتْغِفُر اهلل يل ولكم وللمسلمني.

وهو املوفق املستعان.

ٍد وعىل آلِِه وَصْحبِِه وَسلََّم * * وَصىلَّ اهلل عىل َسيِِّدَنا ُمَمَّ

وكتبه املفتقر إليه تعاىل وحده
ممد زكي الدين بن إبراهيم اخلليل الشاذيل

رائد العشرة وشيخ الطريقة الشاذلية املحمدية
رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة

��� قال الشاعر رمحه اهلل تعاىل:
أحس��َن اهلل ب��ن����ا
منّ�ا املس�تور  ف�إذا 

أنَّ اخلطاي�ا ال تف�وُح
فض�وُح جنبي�ه  ب�ني 
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وهو القاهر فوق عباده���
) فقرات من دستور اجلهاد يف اهلل (

وحي قبل أن يـأيت وقتها   يظهـر أننـا نعلن بدعـوة اإلصـالح الرُّ
وال أهلها، وأننا نعيش أغرابًا بجهادنا، يف غري ديارنا وال زمننا.

)1(

هبذه العبارة ختم أحد إخواين وأبنائي يف اهلل كتابه إيلَّ شاكيًا 
ما جيده يف الوطن املسلم من بعض املسلمن، نقول:

وال�ذي جيب أن يك�ون معروفًا لكل ماه�د يف اهلل أنه دائًا 
عرضـة لـكل مذهـل فاجـع مـن الترصفـات واألحـداث، يف 
النفس واألهل واملال واإلخـوان والعمل والدعوة، وأنه جيب 
أن يكـون لـكل مفاجأة تبهته من هذا النـوع عدهتا ومكاهنا من 
حياتـه العادية، بحيث ال يضطرب هلا عرق واحد من جسـمه، 
فهذه هي الدنيـا، وهؤالء هم النّاس، وذلك هو اجلهاد، وتلك 

هي سنة اهلل، ولن جتد لسنة اهلل تبدياًل وال حتوياًل.

��� جملـة املسـلم، السـنة الثامنـة، العـدد احلادي عـرش، غرة املحرم سـنة 
���82هـ�، ديسمرب سنة ��958م�، كلمة الرائد.
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ُثـمَّ إّن الزمـان يـدور ويتطـور، والعقـول تثـب وتتحرر، 
وعجلـة التقدميـة جتـري يف رسعـة مذهلـة، فـُكلُّ قديـم إىل 
 جديـد، وُكلُّ فسـاٍد إىل صـالح، وال بـد مـن يـوم تفـرض فيه 

�دعوة اإلصالح� نفسها فرضًا ملزمًا قريبًا جدًا، ولن يكون من 
دوهنا مهرب وال معذرة، تلك هي طبيعة األشـياء، وال سـبيل 

إىل مغالبتها، فاطمئن جماهدًا، أّيدك اهلل.

)2(

يا ول�دي: إنَّ علينا العمل، وليس علينا النتيجة، فإْن نكن 
ة وَبُعَد  ـقَّ نعيـش يف زماننـا فال بد ِمْن نـرص اهلل، وإْن طالت الشُّ
ـَفر، وإْن مل نكن نعيش يف زماننا فلنـا رشف الريادة األوىل،  السَّ
وبناء حجر األسـاس، وسـوف ينصفنا اهلل حن خيذلنا النّاس، 
وسـوف ينصفنا التاريخ ِمْن بعد، وسنكوُن يف األجيال القادمة 
حمل قداسـة ودراسـة، وقدوة وإمامة، فإّننا نسـجُل لَِمْن َبْعَدنا 
مرحلـة انتقاٍل معنويـٍة ضخمـٍة، ونرصُد هلـم المعالم، وهنيئ 
هلـم السـبيل، وندع هلم إمتـام ما بدأناه، شـأن ُكلِّ دعـوٍة هادفٍة 

 

هاديٍة هلل، عىل أننا إّنما نعمل هلل وحده.
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)3(

ي�ا ول�دي: ومنـذ كـم كان طريق اجلهـاد مفروشـًا بالورود 

لَت  واحلرير؟! لو كان مفروشـًا كذلك ما كنَت جماهدًا، وملا حصَّ

هذا الرشف الرفيع، بل كنَت تكون حمظوظًا ناعًا، أو مسـتدرجًا 

منحوسـًا، إّنـك كلا الَقْيـَت البالء والـأواء، وعاَنْيَت البأسـاء 

اء،  ر لك اخلصوم، وتألََّب عليك املقّربون واألِخصَّ والرضاء، وتنكَّ

كلا كان ذلك دلياًل إهليًا عىل أّنك من أحباب الساء.

ألـم يأتَِك كيـف كان قد ارتد عن اإلسـالم عبـد اهلل بن أيب 

الـرسح��� كاتب الوحـي؟ وانقلب عدوًا لدودًا لرسـول اهلل � 

��� عبد اهلل بن سـعد بن أيب الرسح القريش العامري، أسلم قبل الَفْتح، 
وهاجر، وكان يكتب الوحي لرسـول اهلل �، ُثمَّ ارتد مرشكًا، فأمر 
النبي � يوم الفتح بقتله فيمن أمر بقتلهم ولو وجدوا حتت أسـتار 
الكعبـة، لعظيـم جرمهـم، ثم إن عثـان ريض اهلل عنـه، وكان أخوه 
 مـن الرضاعـة، أتى بـه النبي �، واسـتأمنه له، ومـا زال حتى عفا 
النبـي � عنه، فحسـن إسـالمه، ومل يظهر منه يشء ُينكـر َعَلْيِه بعد 
َذلَِك، وغزا وجاهد وافتتح إفريقية وبالد النوبة، وويل مرص، ومات 

يف صالة الصبح.
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يكذبه وهيزأ به إىل يوم الفتح األكرب، ونعوذ باهلل من بلّية الّسـلب 

بعد العطاء.

اقرأ سـري اخلالدين مـن أبطـال الدعوات املسـتنرية، وانظر 

كيـف خاهنم أقرب النّاس إليهم، وختىّل عنهم أعز النّاس عليهم، 

فتبنتهم الُقْدرة، واحتضنهم الغيب، فأّدوا الرسـالة رغم الزالزل 

والزعازع، بل خلدهتم هذه الزالزل والزعازع نفسـها، وسارت 

هـي بذكرهم عىل وجـه الزمان نـورًا وعطرًا وبركـًة وإمامًة، ومل 

يبـق لآلخرين ِمْن ِذْكر إال عىل صـورة املقابلة بن الُقْدس األعىل 

ْرِك األسفل، أو كا يذكر النّاُس إبليَس يف جانب جربائيل. والدَّ

)4(

يا ولدي: لقد باع هيوذا األسـخريوطي سـيِّده املسيح عيي 

ألعدائه بدانق وسـحتوت، ومل يأبه ملا ارتبط به من عهد اهلل معه، 

وال للمفروض من قوانن األخالق ومعايري القيم العالية، فانظر 

اآلن أين هيوذا ؟ .. وأين املسيح ؟
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ي�ا ول�دي: ربـك أكـرب وأقـدر، ﴿  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  

ې  ﴾ ]النساء: 84[.

نظر رسـول اهلل � إىل َنَفـٍر من أصحابه، كأّنمـا قد أكلتهم 

األلسن، واجرتت ذكراهم األفواه، فقال هلم النبي �: » أيعجز 

أحدكم أن يكون مثل أيب َضْمَضم؟ إنَّ أبا َضْمَضم كان إذا خرج 

ْقُت بعريض عىل النّاس «���. ِمْن داره قال: اللُهمَّ إنِّ َتَصدَّ

ْقُت بعريض عىل  فُقـْل معي - يا ولدي -: اللَُّهـمَّ إينِّ َتَصدَّ

النّـاس، وَلَعلََّك َقَرْأَت يف احلديث الرشيـف: » ِعنَْد اهلل َخَزائُِن 

��� رواه أبـو داود ��4887، والضيـاء املقـديس يف املختارة ���6�6، 
ولفظه: »قال َرُسـوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ألَْصَحابِـِه: » َأَتْعِجُزوَن َأْن َتُكوُنوا ِمْثَل 
أيب َضْمَض�ٍم؟« َقاُلوا: َوَمـا َأُبو َضْمَضٍم، يا َرُسـوَل اهلل؟ قال: » فإنَّ 
ُه�مَّ إنِّ َقْد  أبا َضْمَض�ٍم َرُج�ٌل َكاَن َقْبَلُك�ْم، َكاَن إذا أْصَب�َح قال: اللَّ
ُقوَن،  ْق�ُت الَي�ْوَم بِع�ْريِض َعىَل َم�ْن َظَلَمنِي « قـال: ِرَجاُلـُه ُمَوثَّ َتَصدَّ
ِحيـُح أنَّـُه ُمْرسـل. ورواه أيضـًا البيهقـي يف شـعب اإليـان  والصَّ
ُهمَّ إنِّ  ���808، وابـن السـني يف عمل اليوم والليلة، ولفظـه: » اللَّ
َق�ْد َوَهْب�ُت َنْفِس َوِعْريِض َلَك، َفال َيْش�ُتُم َمْن َش�َتَمُه، وال َيْظلُِم َمْن 

َبُه «. ُب َمْن َضَ َظَلَمُه، وال َيْضِ
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َجاُل، َفُطوَبى لَِمْن َجَعَلُه اهللُ ِمْفَتاًحا  ، وَمَفاتِيُحَها الرِّ ِّ الَخْيِر والرَّ

، ِمْغاَلًقا  ِّ ، َوَوْيٌل لَِمْن َجَعَل�ُه ِمْفَتاًحا لِلرَّ ِّ لِْلَخ�ْرِ َوِمْغاَلًقا لِل�رَّ

لِْلَخْرِ «���.

والنّـاس هم النّاس بُكلِّ مـا يف البرشية ِمْن َنَزَواٍت وَبَدَواٍت 

َنْفِعّيـة ووصوليـة،  وَصَبـَواٍت��2، ومناِقـص وَشـَهَواٍت، وِمـْن 

واملشاهبة واملناسبة والغاية جتمع البعض عىل البعض، وهم أعلم 

ببعـض من بعض، فا كان هلل دام واتصل، وليس كذلك ما لغريه 

ْهـُر ُقلٌَّب  نيا ُحْبيل َتِلـُد العجائب، والدَّ تعـاىل، فارتقـب، فـإّن الدُّ

ّيان سبحانه ال يموت، وكا  ٌل��� َغّداٌر، وال أمان لزمان، فالدَّ ُحوَّ

َتِدين ُتدان، وإنَّما يؤتى احلذر ِمْن مأمنه.

��� أخرجـه الطـرباين يف املعجـم الكبـري ��58�2 . وأخرجـه أيًضا: ابن 
ماجه ��2�8، وأبو يعىل ��7526 ، والرويانى ���049.

��2 النزوات: مجع نزوة، ونزوُة الغضب: حّدته، ونزوات الشباب: تقلُّباته، 
وهو ذو َنَزوات: ال يستقّر عىل حال.

البدوات: احلوائج التـي تبدو لك، وفالن ُذو بدوات: إذا َكاَنت تظهر 
َلُه آراء فيختار أحزمها، أو يظهر له الرأي بعد الرأي.

ٌل: كثري التقلب والتحول، ال يبقى عىل حال، وال يقر له قرار. ��� ُقلٌَّب ُحوَّ
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)5(

ي�ُن النصيح�ُة «���، والنصيحـة ُمـّرٌة إذا ما  ي�ا ول�دي: » الدِّ
استشـعر املرُء الكاَل ِمن َنْفِسه، واستشعاُر الكال أمارُة النَّْقِص، 
َيت النصيحُة  كـا أن استشـعار النَّْقِص أمـارُة الكال، وهلذا ُسـمِّ
َنْقـدًا، بمعنـى أهنا َتنِْقُد األمور َنْقَد الصـرييّف للال، يميز الرصف 
ج  ج الـرصف إمامًا مـربورًا، ويـراه ُمَروِّ مـن الزيـف، فرياه ُمـَروِّ
الزيف مهرجًا موتورًا، ُكلٌّ بحسـب حاله ولون طويته، فَحْسُبَك 
أن تقـف موقـف الصـرييف النَّزيـه، تقـول لصاحـب الـرصف: 
أحسـنَت، ولصاحب الزيف: أسـأَت، هذا وذاك لوجـه اهلل، ُثّم 

تتقبل شكر األول، كا تتحمل عبث الثاين، أيضًا هذا وذاك هلل.

م�اذا قالوا عن األنبياء؟! ماذا قالوا عن األولياء؟! ماذا قالوا 
عن األئمة ؟!

أليس بقي إمامنا مالك سنوات ال خيرج جلمعة وال مجاعة ممّا 
لقـي ؟! أليس مات أبو حنيفة ِمْن آثـار ما فعلوه به ؟! أمل خيرجوا 

البخاري من وطنه ؟!

��� رواه مسلم ��56.
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يسـلخ  أمل  الصوفيـن؟!  لأئمـة  حـدث  مـا  نسـيت  هـل 
النسيمي؟! أمل يصلب احلالج؟!

أليـس تاريخ العـرص احلديث كلـه ناطق با يالقيـه الزعاء 
وأصحاب الدعوات من متاعب وأهوال ومشقات ؟!

اقرأ القرآن واحلديث، وراجع التواريخ والطبقات واملناقب، 
ُثّم: امحد اهلل عىل ما أورثك من نعمته، وإال فلسَت بداعيٍة صامد، 

ولست بمجاهٍد خالد.

ل اإلمام السـيوطي فخره، وشـكر رّبه عىل أن هيََّأ  لقد سـجَّ
لـه َمْن يؤذيه بيده ولسـانه، وكتب يف هذا بابًا كامـاًل ���، ذكر فيه 
ة اهلل مع عباده الّصاحلن منذ العهد القديم، رجاًل بعد رجٍل،  ُسنَـّ

أفال يكفيك أن تلحق هبذه السلسلة فتذكر مع أهلها يومًا ما ؟

)6(

ي�ا ولدي: يف حديث ابن عّبـاس ريض اهلل عنها: » ال يؤمن 
أحدكم حتي يعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه، وما أخطأه مل يكن 

��� يف كتابه » التحدث بنعمة اهلل « �ص ��6�-�60.
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ُحُف  «��2، وتلك مادٌة  ِت األْقالُم وُطِوَيِت الصُّ ليصيبه «���، » َجفَّ

أساسـيٌة من دستور اجلهاد النظيف، واجلهاُد إياٌن وعمٌل، وأنت 

إْن عشـَت فلـن تعدم القـوت، وإْن ِمتَّ فلن تعـدم القرب، فعالم 

تعط الدنّية يف دينك أو دنياك ؟

إنه يعجبني قول الرافعي:

مف�زع غي�ر  الده�ر  تل�ق  بن�ي: 

بصدرك، ولتعر اخلطوب كام تعرو!

رس يرسو مكانه وكن رجاًل كالضِّ

ليطح�ن، ال يعني�ه حل�و وال م�ر!

أمحـد  ورواه  عنـه.  اهلل  ريض  جابـر  عـن   ،�2�44� الرتمـذي  رواه   ���
ٍء َحِقيَقٌة،  ��27490 عـن أيب الدرداء ريض اهلل عنه، رفعه: » لُِكلِّ يَشْ
وما َبَلَغ َعْبٌد َحِقيَقَة اإلياَمِن َحتَّى َيْعَلَم َأنَّ َما َأَصاَبُه َلْم َيُكْن لُِيْخطَِئُه، وما 

َأْخَطَأُه َلْم َيُكْن لُِيِصيَبُه «.
��2 هـذه اجلملـة من حديـث ابن عّباس املشـهور: �احف�ظ اهلل حيفظك�، 
وهـي باللفظ املذكـور يف رواية الطرباين يف الكبـري ��2�9/�2، ويف 

الدعاء ��42، والبن السني يف عمل اليوم والليلة ��426.
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فع�ز الحس�ام الهندوان�ي ص�دره

وذل العص�ا أن العصا كلها ظهر!

هـذا توفيق احلكيـم: أليس يف شـأنه عربة �مـع أن عمله يف 

غري املحيط الديني�، حاربه الفئة الوامهة حتى شيعوا �أو كادوا� 

جنـازة تارخيه وعملـه األديب كله �عىل خطئـه وصوابه�، وكادوا 

أن هييلـوا عليه الـرتاب، ولكن قد كان اهلل يف اجلانب اآلخر، فإذا 

الدوله عاملة مبرصة فامهة، وإذا عدل السـاء، وإذا يف عنق توفيق 

أرفع وسام، فأصبح كأنا يردد خصومه:

مواتي�ة والدني�ا  جاه�ك  ذك�رت 

وق�د نس�يت الذي ي�أيت ب�ه القدر

وجاء صف�و الليال�ي فاغتررت به

وعند صفو اللي�ايل حيدث الكدر!

يقول ربك تعاىل: ﴿ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  

حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی       ی  



4�

خب   ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  
ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ﴾ ]آل عمران: ��7، �74[.

)7(

ي�ا ول�دي: أنـا ال أمنعـك أبـدًا أن تنتظـر �كا تقـول� يقظة 

الضمـري، أو صحوة اإليان النائم يف ضائر بعض النّاس، فكثريًا 

ما َحَدَث ذلك ِمَن الّسـادة، أي عندما مل يكن التدين فطريًا أصياًل 

يف اإلنسـان، أي عندما يقع اإلنسـان الفاضل حتـت هيمنة عامل 

طـارئ ليس من طبعـه وال وراثته، فذلك هو األواب السـامي، 

وال يزال يف النّاس من هؤالء بقيٌة نبيلٌة.

أليس كان رسول اهلل � حيلف عيل اليشء حتى إذا بدا له ما 

ر عن يمينه، وعاد إىل ما هو خري��� ؟!  هو خري منه َكفَّ

غري أنني حلظـُت أنك أحيانًا تلوذ بالقرشية واهلامشـية فيما 

��� يف صحيح مسلم ����65 عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، أن رسول اهلل 
َها َخ�ْرًا ِمنَْها، َفْلَيْأِت الَِّذي  ملسو هيلع هللا ىلص قـال: » َم�ْن َحَلَف َعىَل َيِمنٍي فَرَأى َغْرَ

ْر َعْن َيِمينِِه «. ُهَو َخْرٌ وْلُيَكفِّ
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تعالـج مـن كتابـاٍت إيّل، وأوُد لـك أن تكون موضوعيـًا عميقًا، 
ُد اهلدف وحتيُطه، ُثمَّ ترمي إليه جزءًا جزءًا بربهانك وإيانك،  حتدِّ
اَك والقدوة بأولئك الذين  شـأن أهل العلم وأهل الفضل���، وإيَّ
لطان  يسـتبدلون السباب بالعلم، والشتم باحلُّجة، ويلوذون بالسُّ

إذا أعياهم الربهان، فبن الفضل وبن أولئك َسْبٌح طويل.

ـر حديث رسـول اهلل �: » َلَقْد  ُثـمَّ عنـد إيانك قف وتذكَّ
َكاَن َمْن َقْبَلُكْم َلُيْمَش�ُط بِِمَشاِط الَحِديِد، ما ُدوَن ِعَظاِمِه ِمْن َلْحٍم 
ُفُه َذلَِك َعْن ِدينِِه، وُيوَضُع الِمنَْش�اُر َعىَل َمْفِرِق  َأْو َعَصٍب، ما َيْرِ

ُفُه َذلَِك َعْن ِدينِِه «��2. ، َما َيْرِ َرْأِسِه َفُيَشقُّ بِاْثنَنْيِ

هل نسيت قصة أصحاب األخدود ؟!

ث  ��� وهذا لأسف مفقود يف كثري من املتحدثن اليوم، فلّما نسي المتحدِّ
أن يحيط بموضوعه، وأن يحدد الهدف من حديثه ويحيط به، وغفل 
عن تحديد المشكالت، وإيجاد الحلول، ولم يستطع أن ُيحدد محل 
النزاع، أو يصور المسـألة ويسـورها، فلم تكن النتيجة إال ما أسـميه 

�حوار الطرشان�.
��2 رواه البخاري في الصحيح ���852، عن خباب رضي اهلل عنه، وتمامه: 
اكُِب ِمْن َصنَْعاَء إَِلى َحْضَرَمْوَت  نَّ اهللُ َهَذا األَْمَر َحتَّى َيِسيَر الرَّ » وَلُيتِمَّ

ْئَب َعَلى َغنَِمِه «. َما َيَخاُف إاِلَّ اهللَ . َزاَد َبَياٌن: والذِّ
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يا ولدي: هلل نحب وهلل نبغض، وهلل نقول وهلل نس�كت، وهلل 
نقب�ل وهلل ندبر، وهلل نبني وهلل ن�دم، وهلل ن�فع وهلل نتواضع، وهلل 
ُم وهلل نحجم، أصحاب رس�الة، وخدام دعوة، وس�دنة حرم  ُنَق�دِّ
تِنا إىل ح�ول اهلل وقوتِِه،  روح�ي مق�دس، خرجنا ِمْن َحْولِن�ا وُقوَّ
وبرئن�ا ِمْن ِعْلِمنا وَعَملِن�ا إىل علم اهلل وعمله، وجتّردنا ِمْن تدبرنا 
واختيارن�ا إىل تدبر اهلل واختياره، فَمْن أرىض اهلل بس�خط النّاس 
كان اهلل له، وَمْن أسخط اهلل برضا النّاس كان اهلل عليه، وال يستوي 
اخلبي�ث والطيب، وال املفس�د واملصلح، وال املح��ف واملؤمن، 
وال العامل واجلاهل، وال َمْن يصانع النّاس وَمْن يقارع النّاس، فإنه 
ال إي�امن ملن هو هنا بوجه وحال وخل�ق وكالم، وهو هناك بوجه 
وحال وخلق وكالم، حياته متثيل، ودينه تبطيل، وظاهره تدجيل، 

وباطنه تبيل، وهو يف كل ذلك علة بال تعليل.

أال وإنـه ال يـزال هناك وهنا رجـاٌل صدقوا مـا عاهدوا اهلل 
عليه، أولئك هم أولو البقية الذين ينهون عن الفساد يف األرض، 
وال يلبسـون احلـق بالباطـل، وال يكتمـون احلق وهـم يعلمون، 
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ولوال هؤالء ملا نظر اهلل إىل اخللق برمحته، وملا أصاهبم وابُل فضله 
ونعمتـه، وألحاطهـم بعوامل غضبـه ونقمته، وهـو القاهر فوق 

عباده، وهو احلكيم اخلبري.

ٌر فتنتك به، قال  وأنا مش�ِفٌق علي�ك واهلل من ميطك، وُمَق�دِّ
بعـض املفرسين: عند قوله تعايل عن هدهد سـليان ﴿ ى  
ائ  ائ  ەئ   ەئ     ﴾ ]النمـل: �2[: إّن العـذاب الشـديد 
الذي يفوق الذبح يف األلم هو أن ينتف ريشـه، ُثّم جيعله يف حميط 

ين أن تقول: ال يفهمه، فأنا مشِفٌق عليك لذلك، ولكن رسَّ

فيه�م بالعي�ش  منهم�و  أن�ا  وم�ا 

ال��اب! الذه�ب  ولك�ن مع�دن 

بق�ي أن أس�الك ب�اهلل أال تتحرج م�ن أن تدلن�ي عىل بعض 
عي�ويب، فأن�ا ب�ٌر، وُكلُّ ابن آدم خط�اء، وال يتأفف مـن الواقع 
إال شـيطان، أال تـرى إىل عمـر بـن اخلطـاب وهو أمـري املؤمنن 
م املسلمون  �وامرباطور اإلسـالم� يقف يف املسـجد طالبًا أن يقوِّ
اعوجاجه، فريد عليه مسلم حر، فيحمد عمر رّبه عىل أن وجد يف 
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م اعوجاجه بالسيف، تأّمل، وقارن، فإين أحبُّ  املسـلمن من يقوِّ

ـنّة املربورة، أمل يقل املسـيح: من كان  أن أكـون مـن أهل هذه السُّ

منكم بغري خطيئة فلريجم الزانية ؟!

)9(

ي�ا ولدي: كان أحـد الّصاحلن مسـتجاب الدعـوة، فخطر 

له أن يسـأل اهلل أن يكشـف له بعض مشـاهري النّـاس ِمْن رفاقه، 

فلـا ذهـب إليهم يف صـالة الفجر إذا به يراهم عـيل صور القردة 

واخلنازيـر، فخطـر لـه: ملـاذا ال يكون فيهـم َمْن هو عـىل صورة 

الكلـب؟ فإذا به يسـتمع النداء الروحي مـن ذاته: ليس فيهم من 

هو عىل صورة الكلب، ألنه ليس فيهم رجل ويف !!

فإذا كان هذا - يا ولدي - شأن بعض املشاهري من املحافظن 

عىل صالة الفجر، فكيف تأسى عىل انعدام الوفاء فيمن هم دوهنم 

بمراحل؟! 

فعليك إذْن أال تسـف أو تغلو، بل أحبب حبيبك هونًا ما، 
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وأبغض بغيضك هونًا ما ���، واترك يف الكأس بقية لغد، فأنت 
نيا  ال تـدري مـاذا يقيض اهلل فيه، وإن أبعد النّـاس من اهلل يف الدُّ
واآلخرة األلد اخلصم، وكن رجل مبدأ، تدور يف فلكه، تبشريًا 
به وكفاحًا دون حياضه، وإّياك والتعرض للشخصيات فتسقط 
هاويـًا، وإن خيلـت لـك نشـوة النهـش والتمزيق أنـك ترقى 
صاعـدًا، ففـي النّاس عقول وفهـوم، وهلم ذكريـاٌت وعندهم 
موازيـن، ولـن يتجرع قولـك كله كا هو إال جمنـون، وقليٌل يف 

الناس املجانن، أليس كذلك؟!

ُثّم إّياك أن تنحط إىل مستوى َمْن يتعرض لشخصك ف�فعه 
إىل مس�تواك فتكرم�ه، ولكن ك�ام قال الق�رآن ﴿مئ  ىئ  يئ  

جبحب  ﴾ ]الزخرف: 89[.

��� روى الرتمـذي ���997 عـن أيب هريرة ريض اهلل عنه - أراه رفعه -: 
» َأْحبِ�ْب َحبِيَب�َك َهْوًنا ما َعَس�ى أْن َيُك�وَن َبِغيَضَك َيْوًما م�ا، وَأْبِغْض 
َبِغيَض�َك َهْوًن�ا ما َعَس�ى َأْن َيُك�وَن َحبِيَب�َك َيْوًما َما «. قـال الرتمذي: 
غريـب، قال احلافـظ العراقـي يف ختريـج أحاديث اإلحيـاء: » رجاله 
رجال مسـلم لكـن الراوي تردد يف رفعـه «. وروي عن عيلٍّ ريض اهلل 

عنه من قوله.
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واعل�م أن ماول�ة إره�اب النّاس بالتش�هر هبم، والتش�نيع 
عليه�م، وتلفي�ق التهم واإلش�اعات وإطالقها حوهل�م، انتصارًا 
لرأي عىل رأي، إنام هو إسفاٌف جيايف كل األخالقيات، فإنا يدفع 
الـرأي بالرأي، وتقرع احلجـة باحلجة، وحرية الـرأي واالعتقاد 

مكفولٌة قانونًا ودينًا.

أليـس قـد اختلف الصحابـة يف الـرأي وبينهم رسـول اهلل � 
والوحـي ينـزل ؟! أال تذكـر قّصة صالة العرص يف بنـي قريظة ؟! ثم 

هال سمعت تنديد الرئيس مجال بحرب التشهري والتكتل والشلل!!

إّن اللجوء إىل سـالح التهديد واإلرهاب والتشهري وحماكم 
التفتيش والكهنوت يف القضاء عىل حرية الرأي واالعتقاد، فوق 
أنه عن العجز، هو السالح اخلطري الذي ينفجر يف وجه صاحبه، 

وجيرده من ثقة النّاس يف علمه وخلقه وكفايته.

واهلل - ي�ا ولدي - إين أكتب إليك، وهـذا هو القارئ يرتل 
قوله تعـاىل: ﴿ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  
]القمـر: 44 -   ﴾ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ 

46[، نعم قد يعلو الباطل، ولكن إىل أجل قريب !
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يا ول�دي: أظننـي اآلن أجبُتك عىل أكثر ما جـاء بخطابك، 
وأرشكت معك سـاديت وإخواين وأبنائي، فمـن كان منهم عالمًا 

با قلت فتذكره، وَمْن كان غري ذلك فتبرصه.

أّمـا ما بقي من كتابـك - يا ولدي - فدعـه هلل، وتأّمل قوله 
تعـاىل: ﴿  مئ  ىئ     يئ  جب  حب  خب  مب    ﴾ ]األنعـام: 44[، 

وقوله: ﴿ ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  
ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  
ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  

ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ   ﴾ ]احلرش: 2[.

هدانا اهلل وهداك إىل سواء الراط.

]القاهرة: مستشفى عين شمس[
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ال إله إال اهلل )1(

 وهـذا سـؤال طويل أيضًا حـول التوحيد الصـويف، وقول: 

» ال إله إال اهلل «.

* واجل�واب:

ي�ا بن�ي: إّنك عالـٌم بمقتـى ورَقـٍة أسـقطها اهلل إليك من 
شجرة الرسمية التي ال تبرص وال تعي، شجرة الرسمية املحكومة 

باالمتحان اإلهلي، الذي ال ترتتب أحكامه عىل مقتى مفاهيمنا 

وأقيسـتنا، ولكنه يميض عىل سـنته الغيبية، ورس حكمته املسـتور 

املسـّمى بيننا باحلظ واملكتوب، وهلذا كان وزننا نحن للشهادات 

الرسـمية وزنًا قد ال يرىض عنه الكثري من عبيدها وعّبادها، فلك 

فهمـك عىل مقتـى علمك املؤّيد بالشـهادة الرسـمية، أّما نحن 

وفية فاسمع ما نقول فيا تسأل عنه ملخصًا: الصُّ

إّن احلق تعاىل ثابت قبل إثبات الُمْثبِت، وَمْن كان ثابتًا بنفسه 

��� جملة املسلم، السـنة التاسعة، العددان الثالث والرابع، غرة ذي القعدة 
���78هـ�، 9 مايو ��959م�.
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فهـو غري حمتاج إىل إثبات أحد، إذ ما َثـمَّ َمْن ثبتت له األلوهية يف 
اخللق حتى تنفيها عنه، فقول: �ال إله إال اهلل�، إنا يريد هبا الّصويف 
املؤمن جمرد ترديد التأكيد، مع رجاء ثواب التالوة، ومتعة القلب 

بالتحقق واالندماج يف أغوار املعنى األقدس.

هل فهمت أين نحن؟! فاللت والعجن القرشي السـطحي 
األمحـق، والتقليـد القـردي الببغـاوي املنقول املكـرور يف قضية 
الـرشك والتوحيـد عنـد املسـلم، وقصـة الفـرق بـن الربوبيـة 
واأللوهية، ومرسحية الشـفاعة والوسيلة ... إلخ؛ ضع كل ذلك 
بتفاصيلـه وجزئياته، وملحقاته وتوابعه وأهدافه يف كّفة، واملعنى 
الـذي قررتـه لك يف » ال إله إال اهلل « يف كّفة، فلن ترى يا صاحب 
الشـهادات الُعىل، إال أنك كنـَت تلميًذا مغروًرا، وأّنك يف حاجة 
إىل أن تعلـم مـا مل تكـن تعلم ِمْن علـم الصوفية، حّتـى تدرك أن 
نظريـة واحدة من نظرياهتم، كتلك التي أسـلفنا ال ينهض أمامها 
كل مـا كتب الّسـابقون ِمْن لغط وغلط، حيسـبه املسـاكن وحده 
الصحيح، وسالٌم علْيَك يوم تعرف تصوف أهل احلق فتلتمسه، 

فتكون أرقى وأنقى وأبقى وأتقى.
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أّمـا حميـي الديـن - الذي تستشـهد بالنقـل عنه - فقـد َقّرر 
ـنة  عقيدتـه يف أكثر مـن كتاب مما كتب، وأّكد أهنا عقيدة أهل السُّ

واجلاعة، وهو الذي يقول:

س�ائيل ع�ن عقي�ديت

أن��ه�ا  اهلل  ش���ه�د 

ظ��نّ��ه اهلل  أحس�ن 

ش����هد اهلل أن�����ه

 فهـو ُيشـهد اهلل عـىل أن عقيدته تـدور يف فلك قولـه تعاىل:
﴿ ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   

ڦ   ڄ   ڄ    ڄ   ﴾ ]آل عمران: �8[ فاذا تريدون منه بعد؟

أّما إن بعض النّاس مل يفهم مراده فيا عرب به، فليس هذا ذنب 
حميي الدين، ولكنـه ذنب اجلهل بعلم حميي الدين، وذنب العمى 
عن كشـف حميي الدين، وذنب العجز عـن إدراك حميي الدين .. 
دخـل ثعلب يوما أحد الكروم، وكلـا أعجبه عنقود َوَهمَّ بقطفه 
ضعـف وعجـز، فيرتكه قائـاًل » هـذا عنقود حامـض «، وهكذا 
حتى انتهى إىل جدار الكرم دون أن يصيب شـيئًا، فذهب إىل ُأّمة 
الثعالـب صاخبـًا صائحـًا: » أال فاعلموا أنني قـد خربت الكرم 
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الفـالين عنقـودًا عنقـودًا، فلـم أجـد به عنقـودًا غـري حامض «، 
وثعلب اإلنسان كثعلب احليوان، غري أننا نسمي ثعالب اإلنسان 

متمسلفة.

وبع��د: فإّن لنا يف معامالتنا العادية دليل جليل، فهل يفهم 
الطبيب اصطالح املهندس؟ أو يفهم املهندس اصطالح الطبيب؟ 
حن يعرب كل منهم عن آالته ومسميات فنه، ومصطلحات مهنته، 
عـىل أن كليهـا مـن ثقافة عاليـة مقـررة، فكيف إذا قـرأ احلوذي  
�العربجي� كتابًا يف علم الذرة والصواريخ؟ أو أقام نفسـه حكًا 

عىل نظرية النسبية جيادل عالمة الطبيعة أينشتاين؟

إّن للصوفيـن اصطالحاهتم التي قامـت بعض اليشء مقام 
العبـارة يف تصوير مدركاهتـم ومواجيدهم، حـن عجزت اللغة 
عـن ذلك، فال يفهم الصـويف إال الصويف، فالتصـوف علم وفن 
وإدراك ونـور، فالّصـويف إذا قرأ ما تعيبه أنت - إذا صح النقل - 
من نحو قول بعضهم مثاًل: » خلق اهلل األشـياء وهو عينها أو هو 
حقيقتهـا «، فهم الصويف عىل الفور أن املراد أنه قيومها ومفيضها 
مـن العـدم، واملتجيل عليها بمراده منها، إذ أهنـا يف ذاهتا فانية من 
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قبل ومن بعد، ألّنه ال قيومية هلا من ذاهتا، ففي العدم كانت وإىل 
العدم ستصري، ولن يبقى إال قيومها سبحانه » كان اهلل، وال يشء 
مع�ه «���، وهـو اآلن عىل ما عليـه كان��2، وليـس يف هذا وحدة 
وجود باملعنى الوثني احللويل املكفور أبدًا، فاألكوان مجيعًا مادهتا 
العدم، وقد انتقلت بالقيومية األزلية من العدم املستور إىل العدم 
املنظـور، ومتى ما اسـتنفذت نصيبها املقرر مـن التمتع بالقيومية 

وفيـه   ،» َقْبَل�ُه  ٌء  يَشْ َيُك�ْن  وملَْ  اهللُ  كاَن   «  :��9�74� البخـاري  يف   ���
ُه «:وهـو بمعنـى: » كان اهلل  ٌء َغ�ْرُ ����92: » َكاَن اهللُ َومَلْ َيُك�ْن يَشْ

وال يشء معه «.
��2 هـذه اللفظـة » وهو اآلن عىل ما عليه كان « ليسـت حديثًا عن النبّي 
�، وإنـا هـي مـن كالم أهل العلـم يف كتبهم، وهلـا معنى صحيح 
ومعنى باطل، أّما الصحيح فهو أن اهلل سـبحانه مل يزل منفردًا بنفسه 
عـن خلقه، ليس خمالطًا هلم، وال حاالً فيهم، وال ممازجًا هلم، بل هو 
بائـٌن عنهم بذاته وصفاته، كا قـال اإلمام الغزايل رمحه اهلل يف قواعد 
العقائـد ���5: » وأنه ال َيُحلُّ يف يشء، وال حيل فيه يشء، تعاىل عن 
ُه زماٌن، بل كان قبل أن خَلَق  س عن أن حَيُدَّ أن حيويـه مكاٌن، كـا تَقدَّ
الزمـاَن واملكاَن، وهو اآلن عـىل ما عليه كان «. وأّما معناها الباطل: 
فقـول بعض االحتاديـة: وهو اآلن عـىل ما عليـه كان، أي ليس معه 
غـريه، فهذه املخلوقات متحدة به، هو هـي، وهي هو، تعاىل اهلل عّا 

يقولون علوًا كبريًا. 
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عادت إىل مادهتا األصلية إىل العدم، وال َشـكَّ أن ما بن العدمن 
عـدم ���؛ فلـم يبق إال اهلل يف قداسـة جتليات صفاتـه وآثارها ��2، 
أعنـي هـذه الصورة الكونيـة الفانيـة يف الواقـع والطبيعة ونفس 

األمر كا رأيت.

أّمـا قول القائل: � أنا اهلل �، فهو سـاعتئذ إّما يف حالة جذب 

ق به الشـيخ رمحـه اهلل تعاىل بن وجود احلق  ��� هـذا كالٌم اصطالحي يفرِّ
سـبحانه وتعـاىل القديـم األزيل، الـذي ال يفتقـر إىل موجـد، ووجود 

املخلوق احلادث.
��2 شهودًا لتلك املعاين. فنفى وجودًا يشبه وجود اهلل تعاىل، وأثبت وجودًا 
هو أثر صفات اهلل تعاىل. وقد رشح هذه الصورة ابن القيِّم رمحه اهلل يف 
مدارج السـالكن ��/��64 فقال: » وأّما الشيخ وأرباب الفناء: فقد 
يعنـون معنى آخر أخص من ذلك، وهو املشـار إليه بقوله » ال يناسـم 
رسـمك سـبقه « أي: ال تـرى أنـك معه، بل تـراه وحده، وهلـذا قال: 
فتسـقط الشـهادات، وتبطل العبارات، وتفنى اإلشارات، يعني: أنك 
إذا مل تشـهد معه غريه، وأسـقطت الغري من الشـهود، ال من الوجود، 
بخالف ما يقول امللحد االحتادي: إنك تسـقط الغري شهودًا ووجودًا، 
سـقطت الشـهادات والعبـارات واإلشـارات ؛ ألهنـا صفـات العبد 
املحدث املخلوق، والفناء يوجب إسـقاطها. واملعنى: أن الواصل إىل 
هـذا املقام ال يرى مع احلق سـواه، فيمحو السـوى يف شـهوده، وعند 

امللحد يمحوه من الوجود، واهلل أعلم وهو املوفق «. انتهى. 
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وغيبوبـة، فـال تعليـق لنا عىل قـول ُمَغيَّـٍب مأخوذ، رفـع الرّشع 
والعقـل عنه القلم، وال حيكم عليه باستحسـان وال اسـتهجان، 
وإّمـا يف حالـة إدراك فهو ناظـٌر إىل املعنى الذي أسـلفنا، إذ ما يف 
الكون من موجود مسـتقل بالقيومية إال هو سـبحانه، وأّما غريه 

فهـو موجود به تعاىل، واملوجود بغريه ال وجود له��� ﴿ ۈئ    ۈئ  
ېئ  ېئ  ېئ  ﴾ ]احلديـد: �[، وإّمـا يف حالـة فنـاء فهـو 

يتَحّدث عن لسان احلق َجّل وعال، كا نجد ذلك كثريًا يف أشعار 
وأخبار بعض الّسادة من أئمة القوم وغريهم ريض اهلل عنهم.

ث اإلنسـان عن لسان حال  ويف حياتنا العادية كثريًا ما يتحدَّ
سـواه ممن يعقل أو ال يعقل، فالكالم عىل لسـان احلـق تعاىل أمٌر 
عادي، ويا لطاملا نسـمعه ِمْن وعاظنا عـىل املنابر وحلق الدرس، 

فكيف يسوغ هناك وال يسوغ هنا.

وإين أحيلـك إىل مـا كتبه ابـن تيمية يف الرسـائل وابن القيم 
يف » املدارج « عن معنى الفناء الصويف وحقيقته، ومها الشـيخان 
اللـذان كنـت ترجع إليها فيـا كتبَت إيّل، وسـرتى - يا ولدي - 
أن اهلل أنطقها يف هذا املقام بفيض مل خيطر عىل قلم صويف سابق.

��� أي: ِمْن نفسه.
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خملفات السيد البدوي ���

عي  ومن األشـياء التي ال يعرفها التصوف اإلسـالمي أن يدَّ
بعضهم أّن لبعض أولياء اهلل خملفات شاذة ختتلف عا ألفه النّاس 
مـن مثلها، وقد جاء هذا من مبالغات جهلة األتباع، وانتحاالت 
بعض املاكرين املبطلن، الذين يندسون يف غار طوائف الّصاحلن 

لغرض أو آلخر يعلمه اهلل .

وال شـك أّن هـذه الترصفـات والنسـب ممـا ال يقبلـه عقل 
وال رشيعـة وال تصـوف، وال يرضـاه حي وال ميـت، وإنا إثمه 

عىل من ابتدعه .

ففي املخلفات املنسوبة كذًبا وزوًرا إىل السيد البدوي - واهلل 
يشهد أّن السيد البدوي منها بريء كل الرباءة - هذا الدلق املرقع 
الـذي يزن مئـات األرطال، ولـو كان هذا مما يلبسـه - ريض اهلل 
عنـه - ما اسـتطاع أن يقـوم إىل صالة، وال أن يلقـي درس علم، 

وال أن يذهب إىل جهاد يف اهلل حيارب الصليبين.

��� جملـة املسـلم، السـنة الثانية عرشة، العدد السـادس، غرة املحرم سـنة 
���82هـ�، 4 يونية سنة ��962م�، كلمة الرائد.
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وهذه املسبحة الضخمة يربأ منها السيد البدوي كل الرباءة، 

وال أعرف إال أهنا مدسوسة عليه شأن جمموعة األحجبة اخلرافية 

املنتحلة عليه سواء بسواء، وإن العامل بسرية السيد البدوي وفقهه 

بدينه وأدبه وترفعه، واعتداده بنفسـه ال يطيق أبًدا أن تنسب هذه 

القامـات إىل هذا اإلمـام، ُيتَّهم هبا يف علمـه ويف دعوته ويف دينه 

ويف عقله، ثم يعود أثرها زوًرا عىل التصوف املظلوم .

وإن أنكد املناكد، وأنكر املناكر أن ُيتهم هذا اإلمام العظيم 

بالقذر والتوسـخ حتـى يكون له »مهـراش« يف خملفاته، يدعي 

اجلهلة والبله - بل اخلبثاء- أنه كان حيك به جلده، األمر الذي 

تأباه نظافة اإلسـالم، وتأباه اإلنسـانية الصوفيـة، واألمر الذي 

ال جيـري يف عقـل عاقل، وال يسـلم به عامل بتاريـخ هذا اإلمام 

النظيف املحتاط.

ويلحـق هبذا املنكر تلـك العامة اهلائلة املدعـاة عليه، حتى 

كأنه مل يكن إنسـاًنا يف عامل احلقيقة، وإنا كان أسطورة خرافية من 

أساطري خيال شهرزاد يف إحدى ليايل ألف ليلة.
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يا ولدي:

لقـد كان اإلمام أمحد البدوي داعية عامًلـا عارًفا زعيًا وطنيًّا 
ا، وكان امللوك األيوبيون يذهبـون إىل زيارته  وروحيًّـا وعسـكريًّ
تربكًا به، وكانت له مشـاركات فعلية يف حروب الصليبين، شأنه 
شـأن اإلمام أيب احلسن الشاذيل ريض اهلل عنها، وشأن بقية علاء 
العرص من الّصوفية، كالعز ابن عبد الّسالم، ومكن الدين، وابن 
الرفعة، وابن الّصالح، ومن غري الصوفين كابن تيمية ومن وااله، 
ومل يكن العهد نفسه يسمح بالتخريف وال باملخرقة، وال بتغفيل 

خلق اهلل، ومل يكن يف الوقت سعة للهزل واأللعبانية.

والذين ادعوا زوًرا وكذًبا، أو خبًثا ولؤمًا، أو بالهة وخرفًا، 
أن هذا الشـيخ كان يأكل يف الوجبة عجـاًل أو بقرة، مع املعروف 
من زهده وتقشفه، ال يبعد عليهم أن يمعنوا فيا هم فيه، فيدسون 
هذه املخلفات املضحكة، وينسـبوهنا - افـرتاًء عىل اهلل - إىل هذا 

اإلمام العظيم .

فمتـى يتنبـه املسـئولون إىل هــذه املخابـث، ويعملون عىل 
إزالتها وإظهار احلقيقة فيها، وتربئة األئمة مما يرميهم به املضللون، 
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حتى ال جيد خصوم أولياء اهلل طريًقا إىل اغتازهم، وال مذهًبا إىل 

طعنهم، وهم من كل هذه الصغائر براء، فاليقظة اليقظة يا سادة، 

اليقظـة قبل أن تغرقـوا يف النوم، وإذا غرقتم فلن ينشـلكم أحد، 

وأيضًا بلغت، اللهم فاشهد . 

وا ( ��� حديث ) ُحجُّ

يوشـك أْن يكون هذا احلديـث - رغم ما حوله من مقال - 

ر األمـر الواقع اليـوم أبلغ  مـن أصدق أعـالم النبـوة، فقد صـوَّ

ه:  تصوير، وقد رواه أبو نعيم والبيهقي واخلطيب، وغريهم ونصُّ

وا، يقع�ُد أعراهُبا عىل أذن�اِب أوديتها، فال  جُّ �وا قب�ل أال حَتُ » ُحجُّ

يصل إىل احلجِّ أحد «��2.

��� جملـة املسـلم، السـنة الثالثـة عـرشة، العـدد الثـاين عرش، غـرة رجب 
����8هـ�، �7نوفمرب ���96م�، كلمة الرائد.

��2 رواه أبو نعيم يف أخبار أصبهان ���7/2، والبيهقي يف السنن الكربى 
���40/4، واخلطيـب البغـدادي يف تلخيـص املتشـابه ��/��94.

ورواه أيضًا الدارقطني يف سننه ��/��77.
قـال املناوي يف فيض القديـر ��/�497: » قال الذهبي يف املهذب:= 
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وال بـأس عليـك - ي�ا ول�دي - أن تقـول بـه ؛ فقـد روى 

، والقضاعي، عنه  الرتمـذيُّ وابن ماجـه، واحلاكـم، والطيالـيُّ

صىل اهلل عليه وآله وسـلم قال: » ال يمنع�ن رجاًل هيبُة النّاس أن 

يقول بحق، إذا علمه أو شهده أو سمعه « ���.

= إسـناده واه . اهــ ، ورواه الدارقطنـي باللفظ املزبـور عن أيب هريرة 
املذكـور، وتعقبـه خمترصه الغرياين بأن فيه عبد اهلل بن عيسـى بن حييى 
شـيخ لعبد الـرزاق جمهول، وحممد بـن أيب حممد جمهـول، وأورده ابن 

اجلوزي يف العلل، وجعل علته جهالة حممد بن أيب حممد«.

هـذا، وقد صح مـن حديث ابن عمر، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: » اس�تمتعوا من 
ه�ذا البي�ت، فإنه قد ه�دم مرتني، ويرف�ع يف الثالث�ة «. أخرجه احلاكم 
��/�608 وصححه ووافقه الذهبي ، وابن خزيمة ���28/4، وابن 

حبان ���5�/�5، وأبو نعيم ىف تاريخ أصبهان ��/��20.
��� رواه الرتمذي ���2�9، وابن ماجه ���06�4، واحلاكم ��506/4، 
والطيالي ��2�56، والقضاعي يف مسند الشهاب ��945. وأمحد يف 

مسنده ��/�9، 50، ��6. 
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ورثة الكتاب املصطَفون���

يف قوله تعاىل: ﴿ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ  

ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ﴾ ]فاطر:�2[.

وال شك أنَّ يف اآلية بشارًة كربى ألهل القبلة مجيعًا، إْن قلنا 
عىل التعميم: إهنم املصطفون لوراثة الكتاب.

وفيها بشـارة خلاصتهم، إْن قلنا: إهنـم وحدهم املقصودون 
باآلية.

والظامل لنفس�ه عند أكثر أهل الظاهر: هو مرتكب الصغائر، 
، واملقتصد: هو املكتفـي بأصول الطاعات،  غـري عامد وال ُمـرِصّ

والسابق: هو املفرغ طوق جهده يف اسرتضاء احلق تعاىل.

وعن�د أكثر الصوفية: الظامل لنفس�ه: هـو الواقف عند ظاهر 
األمـر، فـال حيـاول أن يتحقق بـأرساره، واملقتصد: هـو الواقف 

��� جملـة املسـلم، السـنة الثالثـة عـرشة، العـدد الثـاين عرش، غـرة رجب 
����8هـ�، �7نوفمرب ���96م�، كلمة الرائد.
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عنـد الظاهر مع االنفعـال أحياًنا باحلقائق واألرسار، والس�ابق: 
هـو اجلامع بن أمر الظاهر ورس الباطـن بكل ما أطاق واحتمل، 

فاألول املبتدي، والثان السالك، والثالث املنتهي.

ويق�ول أئمتن�ا: الرشيعـة أن تعبـده، والطريقـة أن تقصده، 
واحلقيقة أن تشهده!!

يعــة،  فالظ�امل لنفس�ه عنده�م: َمـْن وقـف عنـد حـد الرشَّ
واملقتص�د: َمْن وقف عند حد الطريقة، والسابق: َمْن أدرك مقام 

احلقيقة.

والطريق�ة أصلهـا  األقـوال،  الريع�ة أصلهـا  أنَّ  وذلـك 
األفعـال، واحلقيقة أصلها األحوال، وكل منهـا كاألم ملا بعدها، 

ال تكون إال منها.

فالّريعة عمل األجسام، والطريقة عمل القلوب، واحلقيقة 
عمل األرواح، فهي بالرتتيب علم وعمل وحال.

ث�م إنَّ احلال عندهم غر املقام، فاحلال عارض زائل، واملقام 
وص�ف دائم، واحل�ال غر مس�بٍَّب بمجاهدة، ولك�ن املقام ثمرة 
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 جل�د ومه�ود، واألح�وال حت�ول وتتح�ول، واملقام�ات ال تزول 

وال تتزلزل، وهكذا تكون األحوال مواهب لالهتداء، واملقامات 

مكاسب لالقتداء، والفضل بيد اهلل يؤتيه َمْن يشاء.

اخلالق وخملوقاته:

الفقهاء يسـتدلون باخللـق عىل وجود اخلالـق؛ إذ البد لكل 

فعل ِمْن فاعل، ولكل أثر ِمْن مؤثر، ولكل صنعة ِمْن صانع.

 والّصوفيـة يسـتدلون باخلالـق عـىل وجـود اخللـق ؛ فإّنـه 
ال ُيسـتدل عـىل احلق عندهـم من طريـق الباطل، ولكـن ُيعرف 

الباطل إذا ُعِرف احلق.

فرؤية الفعل قبل الفاعل مقام العامة عقاًل وتوثيقًا، ورؤية 

الفاعل قبل الفعل مقام اخلاصة شهودًا وحتقيقًا، وليسوا سواء، 

فاملستدّل به عرفه فجعله دليله، واملستدّل عليه باحث عنه ما له 

من حيلة، فـإن َمن مل يعرف الطريق إليه معذوٌر يف البحث عّما 

يدّل عليه.
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أؤلئـك عرفوه بالربهان، وهؤالء عرفوه بالعيان، وشـتَّان 

بن َمْن يسـتدل به عليه يف مقام اليقن والشـهود، وَمْن يسـتدل 

عليـه بغريه من مقام احلجب والقعــود، متى غاب حتى حيتاج 

إىل دليـل عليـه، ومتى َبُعـد حتى نبحث عـا يوصل إليه، وهل 

يف الوجـود غريه حتى يقال: أين هو، أو يقام الدليل عىل ما هو 

أهله، غفرانك ربنا وإليك املصري.

» العشرُة تبدأ بإصالح الفرد، وذلك بإصالح قلبه، وصلحه 
ع�ىل رّبه، وعالج نفس�ياته وأخالق�ه وروحانياته وجس�امنياته، 
حتى يتخىل عن كل دن، ويتحىل بكل س�ني، وس�بيل كل ذلك 
عب�ادة اهلل عىل علم، فالعبادة أساًس�ا: أصل الفضيلة، والفضيلة 
أصل املجد، مد الدنيا واآلخرة. ولفقه أصول العبادة والفضيلة 
واملجد مقتضيات وثمرات تش�مل كل جوانب احلياة الفاضلة، 
احل�س منها واملعنوي س�واء، وتلكم ه�ي الربانية اإلس�المية، 
وهي التي نس�ميها » طل�ب الكامل «، وه�ي التصوف الرعي 

احلق الذي ندعو إليه «                                      )اإلمام الرائد(
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شيوخ التصوف والفرس والعرب)1(

)أ( ب�م تعل�ل فضيلتكم كون ش�يوخ التصوف م�ن الفرس 
وأحفاد املجوس، يف العر اإلسالمي؟

)ب( وكي�ف تعل�ل ازده�ار التصوف يف القرن الس�ابع وما 
بعده بني العرب واملنتسبني إىل رسول اهلل � ؟

* اجلواب :

)أ( ليتك - يا ولدي - مل توجه إيّل هذا السـؤال العنرصي، 
الـذي ال يرضـاه اهلل وال رسـوله، أو مل تقـرأ قولـه تعـاىل: ﴿ ڇ    
تعـاىل:  وقولـه   ،]�� ]احلجـرات:   ﴾ ڌ   ڌ   ڍ    ڍ  
﴿ ۈ  ٴۇ  ۋ ﴾ ]احلجـرات: �0[، وقولـه �: » ال فض�ل 
ألبيض عىل أمحر، وال لعريب عىل عجمي إالَّ بالتقوى «��2، وقوله 
�: » إّن اهلل ع�ز وج�ل قد أذهَب عنكم ُعبِّيََّة الَجاِهلِيَِّة، وَفْخَرها  
، أنتم آلدم ، وآدُم ِمن تراب «���،  باآلباِء؛ مؤِمٌن َتِقيٌّ ، وفاجٌر شقيٌّ

��� راجع أبجدية التصوف اإلسالمي، لشيخنا اإلمام الرائد.
��2 أخرجه أمحد ��4��/5.

��� رواه أمحد ��52�/2، وأبو داود ��5��6، والرتمذي ���270.
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ر وجهه غضًبا: » ليدعن أقواُم فخرهم بأقوام  وقوله � وقـد متعَّ
إن�ام ه�م حطب من حطب جهن�م، أو ليكوننَّ أه�وَن عىل اهلل من 

اجلعالن التي تدفع بأنفها النتن «���.

أمل يأتـك أن سـيدنا رسـول اهلل � أحلـق به سـيدنا سـلان 
الفاريس، فقال: » سلامن ِمنَّا أهل البيت «��2، أمل يرسل اهلل رسوله 

� للنّاس كافة بشريًا ونذيرًا ؟!

إهنـا مَحِيَُّة اجلاهليـة، يرددها ببغاوات البـرش، بال تدبر ، وال 
بينة، وهل جاء اإلسالم للعرب وحدهم، فاغتصبه منهم غريهم، 

فأصبحوا منبوذين؟!

لِـَم هـذه الشـعوبية، والعنرصيـة الكرهيـة، التـي ينكرهـا 
اإلسالم، وتنكرها اإلنسانية الرشيفة ؟!

أليس اإلمام البخاري، والرتمذي، والنسـائي، وابن ماجه، 
والطرباين، والبيهقي، واألكثرية الغالبة من رجال احلديث، كلهم 

��� هو تتمة احلديث السابق.
��2 رواه احلاكم يف املستدرك �� /�595، والطرباين يف الكبري ��2��/6.
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مـن غري العرب. وكذلك طائفة من أكرب املفرسين، كالزخمرشي، 
والنيسـابوري. وطائفـة مـن أكـرب علـاء البالغـة، كاجلرجاين، 

والتفتازاين ؟!

َمْن هو طارق بن زياد، وموسـى بن نصري ؟! هذان املوليان 
القائدان الفاحتان، اللذان أسسـا لإلسالم جمًدا تارخييًا، ال يمحوه 

الزمان !!

من هو أبو حنيفة النعان ؟! أليس كان من املوايل، ولواله ما 
كان لبني تيم اهلل ذكر وال فخر !!

يا ولدي: إماُم مرص الليُث بن سـعد، أصله من �أصبهان�، 
إمام أهل السـنة أمحد بن حنبل، أصله من �َمْرو�، واإلمام املفرس 
الطـربي، أصلـه مـن �طربسـتان�، والشـعبي عاّلمـة التابعـن 
وإمامهـم، كانت أمه من �جلوالء�، واحلسـن البرصي الكوكب 

الفرد، كان أبوه من �َميساَن�.

وهذا عاّلمة اللغة سيبويه، فاريس األصل، واإلمام الكسائي 
اء ، من  فخـر اللغة العربية، أصله من فارس، وتلميذه اإلمام الَفرَّ
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الديلم، ُثمَّ إن ابن مسـكويه، وابن سـينا، والفارايب، كانوا ُفرسـا 
أعجمن.

اس�مع ي�ا ولدي: فقيـه مكة عطاء بـن رباح، وفقيـه اليمن 
طـاووس بـن كيسـان، وفقيـه اليامـة حييى بـن أيب كثـري، وفقيه 
الشام مكحول، وفقيه اجلزيرة ميمون بن مهران، وفقيه خراسان 
الضحـاك بن مزاحـم، وفقيها البرصة والكوفـة إبراهيم النخعي 
وابن سريين، ُكلُّ أولئك ليسوا من العرب أصاًل، ولكنهم بّرزوا 
يـن؛ كانوا األئمة بكل ما  يف جوانـب العلم والفكر واملعرفة والدِّ

يف اللفظ من معنى يتجدد وال يفنى.

إنـا يتفاضـل النّـاس باألحـالم��� ال باألرحـام ، والنّـاس 
عند اهلل سواسية كأسنان املشط، واهلل يقول: ﴿ ىئ  ىئ  ی  
یی  ﴾ ]البقرة: 2�7[، ولقد أمر رسـول اهلل � أسـامة بن زيد 

�مـواله� عىل جيش كان فيه أبو بكر وعمر، وعندما أراد عمر أن 
يستخلف قال: » لو كان ساملُ موىل حذيفة حّيًا لولَّيُته «��2 !!

��� األحالم: العقول.
��2 انظر: االستيعاب ����6/2.
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تأّمل هذا املوقف الكبري اخلطري.

يا ولدي: ها هم أهل العلم! ال يكادون يذكرون ابن عمر، 
إال ذكـروا معه مـواله نافعًا، وال يكاد ُيْذَكر أنـس بن مالك ، إالّ 
ومعـه مواله ابن سـريين، وال يـكاد يذكر ابن عّبـاس، إال ومعه 
مـواله عكرمـة، وال يـكاد يذكر أبوهريـرة، إالَّ ومعـه مواله ابن 

هرمز، ريض اهلل عنهم مجيعًا، وما أكثر هذه األمثلة يف اإلسالم.

لقـد أطلـُت عليك عامًدا يف هذا املجال- ي�ا ولدي -؛ فإّن 
هذه الشـعوبية هي التي كانت مسـار النعش يف وحدة اإلسالم، 
والتـي انتهـت با يسـمى زوًرا بــ �النهضة العربيـة�، وهي التي 
قصمت ظهر اخلالفة، وشـتتت العرب أوزاعًا وشيعًا ودويالت 
هزيلة متناحرة باسـم العروبة، والقومية، التي ُتسـتخدم اآلن بال 

وعي وال تدبر .

ولنرجـع إىل سـؤالك يف تعليل كون بعض شـيوخ الصوفية 
األوائـل من الفرس، فهؤالء النّاس اجتهدوا يف هذا اجلانب، كا 
اجتهد غريهم ممن ذكرنا أسـاءهم، فاسـتحقوا التقديم واإلمامة 
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كمسـلمن، ف�إذا قيل: إن�م فعلوا ذل�ك ليحطموا اإلس�الم من 
الداخ�ل، فه�ذه قضي�ة إذا فرضنا ن�وض دليله�ا يف واحد، فلن 
ينه�ض هذا الدليل يف كل واح�د، ويف ُكلِّ طائفة طيِّب وخبيث، 
واحلالل بن واحلرام بن، ولو طبقنا قاعدة سـوء الظن بالفرس، 
أو بغري العرب عمومًا، ألذهبنا ثلثي علوم اإلسـالم، ولكان أول 
مـا ننبـذه كتاب البخـاري، وَمن وااله ، فهل هـذا منطٌق يقول به 

إنسـان سـوي أو قاض منصـف؟ ﴿ ې  ې  ى  ى   ائ  
 ائ  ەئ  ەئ     ﴾ ]المطففيـن:4، 5[، أَو ال يذكـرون قولـه تعـاىل: 

﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ﴾ ]ص:62[.

إّن مـن أحفاد املجوس َمن خدم اإلسـالم أصدق اخلدمات 
يف الثقافـات والعلـوم، والفتوحات والفنون، وراجع إن شـئت 
من حرضنا ذكرهم وأسـلفناه، ومن ورائهم صف رشيف طويل 

معروف، لم نرش إليه.

)ب( أّم�ا تعليل ازدهار التصوف يف القرن الس�ابع وما بعده 
بني العرب، واملنسوبني بحق أو بباطل إىل رسول اهلل �، فإنَّ هذا 
ـؤال حيتاج إىل تكملة، هي أنَّ هذا االزدهار يف هذا القرن وما  السُّ
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قبله كان بن العرب وغريهم، وكان هذا نتيجًة لطبيعة األشـياء ؛ 

ـَل الكثريين  وفيـة وامتدادها، كان قد أهَّ عـوة الصُّ فـإنَّ تطور الدَّ

للزعامـة واالجتهـاد يف هذا الوقت كثمـرة للتفاعل والتطور فيا 

 سـبق هـذا الزمان، فمثـاًل نجُد ِمْن ُصوفيـة القرن الّسـابع أمثال 

أيب احلسن الشاذيل، وأمحد البدوي، وابن دقيِق العيد، وجمد الدين 

القشريي، وزكي الدين املنذري.

ونجد ِمْن قبلهم يف القرن السادس أمثاَل أمحد الرفاعيِّ وأيب مدين.

ونجـد يف القرن اخلامـس أمثال الغزايل، وعبـد القادر، ويف 

الثالـث والرابـع أمثـال اجلنيد والشـبىل، ومـن قبلهـم ذو النون 

املـرصي، وأبـو يزيـد، ومـن قبلهـم احلسـن البرصي، وسـفيان 

الثـوري، ومالـك بن دينـار، وإبراهيم بـن أدهـم، والفضيل بن 

عياض، وشـقيق البلخي، وحاتـم األصم - بكل ما يف توارخيهم 

من صدق وكذب، وأصيل ودخيل.

أضـف إىل موضوع التطور واالمتـداد، قابلية البيئة، با كان 

مـن احلـروب الصليبية والترتيـة واملغولية، واضطـراب عاصمة 
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اخلالفـة ببغداد، ومثل هذه الظروف بطبعهـا تدفع النّاس إىل اهلل 
تلقائيًّا، وقد جربنا نحن أخريًا يف العارش من رمضان.

مـن أجل هـذا وما هو منه، أو يتعلق بـه، كان هذا االزدهار 
الذي تشري إليه.

ضرورة وجود الشيخ املرشد���

وفي�ة بضورة وجود الش�يخ لتوصيل املريد  س: يق�ول الصُّ
إىل ربِّه، ويقولون: )َمْن ال ش�يخ له فالش�يطان ش�يخه( فهل ه�ذا 

صحيح؟

* اجلواب :

وفية يف هـذا يصدرون عن صحيـح الرشيعة،  يا ول�دي: الصُّ
وصحيح الطبيعة، وصحيح التجربة، وصحيح املارسة والواقع.

ـا الرشيعـة فـاهلل تعـاىل يقـول: ﴿ ڀ  ڀ   ڀ   ڀ   أمَّ

ٺ               ٺ  ٺ   ﴾ ]النحـل: �4[. ويقـول: ﴿  ڍ  ڌ  ڌ   

��� راجع أبجدية التصوف اإلسالمي، لشيخنا اإلمام الرائد.
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ڎ﴾ ]الفرقـان: 59[. ويقول: ﴿ ڃ  ڃ  ڃ   ﴾ ]الرعد:7[.
ويقـول:  ]فاطـر:�4[.   ﴾ ڻ    ڻ        ڻ   ں    ﴿  ويقـول: 
]األنعـام:90[.  ﴾ ۆئۆئ      ۇئ   وئۇئ   وئ   ەئ   ەئ    ﴿
ويقـول:  ]لقـان:�5[.   ﴾ ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ     ﴿  ويقـول: 
﴾ ]املمتحنـة:4[.  ﴿ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ  ہ ھ  ھ 

ويف احلديث الثابت: » هال سألوا، فإن شفاء الِعّي السؤال «���.

وإذْن فالبـد مـن هاٍد قدوٍة سـئوٍل ذا ذكر، خبري بوسـائل 
الفرار إىل اهلل، واهلجرة إليه، أمل تر إىل موسى كيف طلب املرشد 
ليتَّبَِعُه كا جاء يف سورة الكهف ؟! وكيف كان أدب موسى مع 

مرشده ؟!

ولـذا كان ال بـد لطالب حفـظ القرآن من املقـرئ املَوقِّف 
اخلبري بأحكام التالوة وصحـة األداء، ولو ُترك القارئ العادي 
ـل حق التالوة وصحـة األداء،  لنفسـه السـتحال عليه أن حُيَصِّ
وبالتايل ربا اضطربت معـه مفاهيم اآليات، وغابت األحكام، 

��� رواه أمحـد ���048، وأبـو داود ����6، ولفظـه: » َأالَ َس�َأُلوا إِْذ َلْم 
َؤاُل «. اَم ِشَفاُء الِعيِّ السُّ َيْعَلُموا، َفإِنَّ
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يـن واللغة، وكل علـوم الدنيا  وُقـْل مثل ذلـك يف كل علوم الدِّ
فكريـة كانـت أم عمليـة، حتـى احِلـَرف واملهـن والصناعات، 
مهـا علـت أو دنت، ال ُبدَّ هلـا من اختصايص يلقنها ويكشـف 
أرسارهـا. فـا مل يكـن للمـرء شـيخ يف العلـم لضـلَّ وافرتسـه 
الشيطان، واستهواه، وجعل إهله هواه فهلك، وما مل يكن للمرء 
معلم يف بقية الصناعات لما أصاب وال أجاد، وربا هلك وهو 
يطلب احلياة، ومن هنا كان البد للّسالك إىل اهلل من إمام يرشده 
ويوجهه ويسـدده، ويكشـف له أحابيل الشـيطان يف العبادات 
واملعامالت، واخلطرات النفسية واإلرادات القلبية، والواردات 

التي قد تكون أخطر عىل صاحبها من الكفر الرصيح.

ـْر - يا ولدي - يف موقف اإلمام يف الّصالة !! ويف تلقي  َفكِّ
الرسول عن جربيل عليها الّصالة والّسالم !!

وهلذا سّجل كبار أئمتنا أخَذُهم وتلقيهم عن كبار شيوخهم 
كابـرًا عـن كابر، باإلجـازة الرشيفـة، والثبت املحكم، سـواء يف 
وفية واتصال السـند، وال يزال يف  العلـوم أو يف تلقـي البيعة الصُّ
عرصنـا هذا يسـتعد الطالب ألعـىل درجات الثقافـة �الدكتوراه 
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مثـاًل� والبـد له من مرشف يشـاركه رحلة العلـم واجلهد ﴿ ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ﴾ ]فاطر: �9[.

وقـد تلقينا مـن قواعد أهل العلم �غـري الصوفية� قوهلم: 
�ال تأخ�ذ العل�م م�ن ُصُحف�ي، وال الق�رآن م�ن ُمْصَحف�ي�، 
حف وحدها دون  ُحفي: هو الـذي مجع حمصوله من الصُّ والصُّ
مرشـد، والُمْصَحف�ي: َمْن قـرأ القرآن وحده مـن غري ُموقِّف، 
ٌح عند أهل العلم، ُثّم تأمل مرة أخرى بعثة الرسـل  وهـذا مجرَّ
إىل النّـاس، ونـزول جربيـل ملسو هيلع هللا ىلص عـىل األنبيـاء عليهـم الصالة 

والسالم بالتوجيه واهلداية.

وال تن�س ي�ا ول�دي: أنَّ التقـاء ُروح الطَّالـب واألسـتاذ، 
وتبـادل الـود ووحـدة اإلرادة، واندمـاج الشـخصيتن باحلـبِّ 
وَقْصـِد وجـه اهلل، فيـه أثٌر ُروحـيٌّ ونفي مقرر عنـد أهل العلم 
ـنُد موُصوالً يكون ِمن ورائه  القديم واحلديث، وحن يكوُن السَّ
ٌب يسميه الصوفية » َبَرَكة السند «، وإن مل يؤمن اجلاهلون  رِسٌّ جمرَّ
ه، أال ترى قوله تعاىل : ﴿ ٿ   ٿ      ٿ  ٹ      ﴾ ]األحزاب:  برسِّ

46[. تأّمل، فمن هنا تبدأ الربكة ، ُثّم تتسلسل !!.
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وأظـن يف هذا اإلمجال كفاية إن شـاء اهلل ؛ وإال فـ ﴿ ک  ک  
ک  گ  گ  ﴾ ]القصص: 56[.

وهبـذا أكون قـد أجبت عىل أهم ما سـألَت مما ينفـع النّاس 
ويمكـث يف األرض إن شـاء اهلل، ومنـه يظهر بـكل الوُضوح أنه 
نة، إال  وفية وبن غريهم، من أهل السُّ ليس هناك خالٌف بن الصُّ
يف ُصـورة الفهم وحتليل املضامن، التي جعلت الصوفية هيتمون 
بالقلـوب والرتبيـة واألخـالق واالعتصـام بمقامات التسـامي 
والربانيـة؛ فالتصوف مذهٌب إسـالميٌّ أصيٌل مـن مذاهب أهل 

نة التي البدَّ منها للحياة الصحيحة. السُّ

وإذا كان الصوفيـة يْدُعـون إىل األخـالق وبنـاء داخـِل 
َم وحتطَّـَم، فهم إنا يعملـون غاية ما جيب  اإلنسـان بعـد أن هتدَّ
عىل اإلنسـان السـتعار األرض واالسـتخالف عليها، وتنقية 
احلضارة من أوزارها وأوضارها، واستقرار األمة بأفرادها عىل 
ما لو مل يكن هللكت، وها نحن قد جربنا، ورضب اهلل األمثال، 
وليـس بعـد احلق إال الضالل، ونسـتغفر اهلل ونتوب إليه، وهو 

املوفق واملستعان.
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هذه دعوتنا، وتلك مواقفنا ���

كلمة هلل ثم للتاريخ، ولكل منصف

» ي�ا ول�دي: دع نعالـك يف صمتهـا وتواضعهـا تسـحق ما 
يعرتضها من أقذار، وما يدنو منها من هواّم وحرشات !! «.

» وإيـاك أن تشـتغل بـا حتـت نعالك مـن أوضـار، عا هو 
أمامـك من أرسار وأنوار، وتنزه عـن أن تعالج امليتة والدم وحلم 
اخلنزيـر«. » وعندمـا يتورم اليشء التافه وينفتـح كا تفعل بعض 
الديدان يف مواجهة اخلطر، فاعلم أنه قد هلك بالفعل، وتذكر إن 

شئت انتفاخ �بالونات� األطفال: دعها فإهنا ستنفجر!! «.

» كيـف تطلـب منـي أن أعامل مـن ينطـح ويرفس ويعض 
بمثـل عمله ؟! أم كيف تطالبني بتعلـم النباح والعواء والنعيب، 
والنهيق واخلوار واملواء، ألردَّ عىل أصحاهبا بُِلغتها؟ ومل تصل يب 

اخلطوب مرتبة من يفعل ذلك !! «

��� جملة املسـلم، السـنة الثالثة والعرشون، العـدد الثاين عرش، غرة رجب 
����9هـ�، �� يوليو ���97م�، كلمة الرائد.
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» وهل بيدي إنقاُذ املنخنقة واملوقوذة واملرتدية والنطيحة وما 
ـُبع ؟! إنَّ الكبري ال يمكن أن يكون صغريًا، وإنَّ الصغري  أكل السَّ
ال يمكن أن يكون كبريًا، وقد علم كل أناس مرشهبم، واجلعالن 

يف الروث تزعم أهنا ملوك!! «.

هبـذه الكلـات َرّد فضيلـة الرائـد عىل أحد أعضـاء أرسة 
التحريـر حـن طلـب إليه أن يقـول كلمـة يف مواجهـة احلملة 
وفية، ُثّم  املسعورة املستكلبة التي تصطنعها خصوم الدعوة الصُّ
 دفـع إليه كلمته اآلتيـة، بيانًا للنّاس، وُهـدًى وموعظة للمتقن 

إن شاء اهلل �املسلم�.

أوالً: ملخص نظرية الدعوة:

ال يستحق رشف النسبة إىل اإلسالم، رجٌل حييا بغري هدف، 
فمـن ال هـدف له، ال وُجود له، وال هدف للمسـلم إال أن يتمتع 
بـأن حيقـق رسـالة اخلالفة عـن اهلل يف هـذه األرض كـا هي، يف 
ـنة، وبسـاطتها وتساميها وشـموهلا. وكلا  سـاحة الكتاب والسُّ

أدرك املسلم رسالته تلك، كلا تفانى يف الدعوة إىل اهلل.
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فيبدأ األُخ بإصالح نفسـه فيا بينه وبـن اخلالق واملخلوق، 

علـًا وعماًل ومعاملًة وأدبًا، ثم يدُعـو األقرب فاألقرب إليه من 

أهليـه وأحبابـه إىل ربه، وهكـذا تصبح الدعـوة إىل اهلل ُكلَّ يشء 

يف حياتـه، فكلا آمـن معنا واحد، زاد حـزب اهلل، ونقص حزُب 

احلـون رويًدا  ـيطان بقـدره، وباملثابـرة والـدأب، يكثـر الصَّ الشَّ

رويـًدا، فيكثر هبم الصالح كذلك، وبالتايل يقلُّ الفاسـدون تبعًا 

لذلك، فيقلُّ معهم الفساد كذلك.

احلن تستوجب آليًّا وتلقائيًّا، أن تئول إليهم  ثم إنَّ كثرة الصَّ

أعال ومسـئوليات وشـئون عامة وخاصة، يف خمتلف املجاالت 

واملسـتويات، فهم يارسوهنا با يف اإلنسـان املؤمن من إخالص 

وصـدق وترفـع ابتغـاء رضـوان اهلل، مطبوعـة بطابـع عقيدهتم 

وحيـة، فيتحول االجتـاه العام بذلك  وأهدافهـم اإلصالحيـة الرُّ

لٌّ ماله وما  تدرجيًيـا، إىل مـا هو خـري من ُكلِّ وجـه، فقد َعـَرَف كُّ

عليه نحو ربه ونفسـه وأهله ودينه ووطنـه، يف رفق وأدب وُيرس 

وحمبـة، ثم هو يـؤدِّي واجبه ذاك بوصفه عبـادة وربانية، وعالقة 
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روحية باهلل يستشـعر فيها ُكلَّ معاين اإلرشاق والقرب، والفيض 

والربكة واملدد، مع حسـن الظن بكل مسـلم، وهكـذا نتقدم مع 

ـنة دون ما  ركـب احليـاة الصاعـدة، وُنريس حكـم الكتاب والسُّ

ات منحرفة، أو متنطعة أو جمنونـة، من األفكار أو  حاجـة إىل ِهـزَّ

املذاهب أو األعال!!.

)نظري�ة طبيعية(: يف غاية البسـاطة وغاية القـوة: � ّأْكثِْر من 

احلني: يكثر الصالح، والعكس بالعكس �!!. الصَّ

وجمـال التصـوف أعظم املجـاالت هلـذه اخلدمة، نظـًرا إىل 

انتشـاره وتغلغله العظيم يف الوطن اإلسالمي مجيعًا، فال يوشك 

أن يوجـد موضـع شـرب إال وفيـه صـويفٌّ صالـٌح يدعـو إىل اهلل، 

فالتصوف الراشُد هو صميم اإلسالم وروحه وإكسريه وغايته.

ري عليه ُكلُّه تضحياٌت وجهوٌد  رب طويل، والسَّ حقيقًة إنَّ الدَّ

ومتاعب، ولكنَّ اإليان واالسـتقامة، واالسـتمرار والرتفع عن 

الشـبهة، والشعور باملسـئولية مع الثقة باهلل: كفيلة كلها بالنجاح 

إن شاء اهلل، وعليك العمل، وعىل اهلل النتيجة.
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ثانيًا: موقفنا من النظم املدنية:

: )العش�رة  جيـب أن يكون معلومًا ومفهومًا أوالً وأخريًا أنَّ

املحمدي�ة( هيئ�ٌة دينيٌة روحي�ٌة ربانيٌة بحت�ٌة، غايتها إهليـة معينة، 

ووسـيلتها روحيـة مبينـة، وهـي �اجلامعـة الصوفية اإلسـالمية 

واألمحـدي،  والرفاعـي،  القـادري،  ينتمـي  فإليهـا  العامليـة�، 

والّشـاذيل، والدسـوقي، والنقشـبندي، واخللـويت، وغريهم من 

الطـرق الرشعية الواعية، بجامع خدمة أصول الدعوة املشـرتكة 

ات . ٍض خلصائص ُكلِّ طريقة بالذَّ بن اجلميع، دون ما َتَعرُّ

فالبدَّ أن حيتفظ ُكلُّ أخ بصدق والئه لشيخه، ومتام إخالصه 

ملرشبـه وعمله لسـلوكه ووصولـه، فتعـدد الطرق تعـدد ملناهج 

ـلوك، حتى جيد ُكلُّ مقبل عىل اهلل تعاىل ما يتناسب مع طبيعته  السُّ

واسـتعداده يف حـدود رشع اهلل . ولعـلَّ مـن ختلَّـف عـن رشف 

ض، وفاته  كب اإلهليِّ فاته اخلرُي الذي ال ُيعوَّ االندماج يف هذا الرَّ

التمتع بنعمة الرسالة اإلنسانية الرفيعة يف اإلسالم.
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والعش�رة هيئٌة خالص�ٌة لوجه اهلل، ممحصـة ممحضة من ُكلِّ 

 غـرض أو عـرض أو مـرض، مسـتقلة عـن كل هيئـة أو مجاعـة 

�أو دولـة أخـرى!! �، وأنَّ مـا قـد يكون من نشـاطها يف امليادين 

الثقافية واالجتاعية وألوان اخلري والعبادة وغريها، إنا هو اقتضاء 

ذايت مـن لوازم ماهية التدين والربانية، وإال كان تدينًا معطاًل من 

آثاره ونتائجه الطبيعية، وكان قبول ذلك نوعًا من التنطع يف سوء 

الفهم، أو اإلمعان يف اخلطأ، والعراقة يف اجلهل بدين اهلل الكامل، 

وبالتصـوف الشـامل يف تارخيـه اإلنسـاين واالجتاعـي اجلامـع 

العريق.

األوضـاع  إهلي�ة، حـددت  إس�المية ممدي�ة  نع�رف  إنن�ا 

كلهـا، وحفظت أنـواع حقوق األفـراد واجلاعات، والشـعوب 

واحلكومات، وحّلت مجيع مشاكل األفراد والطبقات، وضمنت 

للنّاس االستقرار واألمن والرخاء والعدالة والتقدم والسعادة.

�ا األوضاع املدني�ة املختلفة بأس�امئها وقواعدها ، فا كان  أمَّ

فيها من خري فمن اإلسالم ال حمالة، وبه نأخذ حتت أي اسم كان، 
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فالتسـميات ال تغـري احلقائـق، وما كان من رش فمـن طبيعة هذه 

األوضـاع، ونحن باإلسـالم نكتفـي إىل آخر األبـد، واملحمدية 

عصارة اإلسالمية وأكسريها املكنوز .

والصويفُّ الراشـد، بطبعه وعقيدته، خـادٌم لوطنه وقوميته، 

أصدق اخلدمة وهو هلذا يشـارك إجيابًيا، بكل نفسـه وماله وأهله 

ومواهبـه وطاقاتـه، يف حتقيـق أهـداف الوطن وخمططاتـه، عامة 

وخاصة، مندجمًا يف ركبه التقدمي املسـلم السمح، وإال مل يكن له 

من التصوف احلق أدنى نصيب.

ونحـن نـرى أنَّ �االشـرتاكية� الصحيحـة بمعنـى الكفاية 

والتكافـل  واحلريـة،  واملسـاواة  واإليـان،  والعلـم  والعـدل، 

والتكامـل، إنـا هي جـزٌء أصيل من اإلسـالم، حتكمهـا قوانينه 

وآدابه املقدسة، فإن اإلسالم أعظم قوى احلياة الدافعة إىل منتهى 

غايات التقدم واالنطالق احلضاري الشـامل، والتاريخ والواقع 

اِهِدين. أصدق الشَّ
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ثالثًا: موقفنا من اهليئات اإلسالمية:

وِمْن فضل اهلل أن اختص ُكلَّ هيئة إسالمية صادقة يف وطننا 
بميزة وخصيصة مستقلة، ال توشك أْن تزامحها فيها هيئة أخرى، 
، فتـكاد كل هيئة  وإن تشـاهبْت معهـا يف وجوه عمـل اخلري العامِّ

منها اليوم - فيا نرى- تقوُم عىل ثغر مسـتقل من ثغور اإلسالم، 

وتكاد كل واحدة منها تشبع استعداد طائفة معينة من أهل القبلة، 

فإذا ُكلُّ واحدة منها تكاد تتمم مع األخرى حلقة اجلهاد املتكامل 

واخلدمـة العامـة، حتى لكأن هـذه اهليئات مجيعًا فـروع متعددة، 

جلاعة واحدة، ُكلٌّ منها خيدم جانبًا خاّصًا البد منه، وال يستغني 

ين . بغريه عنه، وتقوم عىل ثغر من ثغور الدِّ

وعىل هـذا الوجه نحب أن َنفهم اجلاعـات النظيفة القائمة 

بيننـا اآلن، فعالقاتنا هبا عالقة الود واألخوة وحسـن الظن، فإن 

اتفقنـا تعاونَّا، وإن اختلفنا تناصحنـا وهتادنا، وما هتاوّنا، ولنكن 

ا واحًدا أمام ُكربيات املخاطر واألحداث ؛ فاألمر أكرب  مجيًعا صفًّ
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من إهدار األوقات يف اخلالفات الفكرية عىل الفروع االجتهادية، 

التي كانت وستكون، وسوف تبقى كذلك إىل يوم القيامة.

ين  ونحـن نعتقد أنَّ اإلحلاح يف حماولة متزيق األمة باسـم الدِّ

عالة أجنبية مشبوهة، وتدمري خبيث للعقيدة والوطنية ال يرىض 

عنه اهلل.

رابعًا: موقفنا من املذاهب اإلسالمية:

أهـل القبلة مجيعـًا إخواننـا ﴿ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ﴾ 
]املؤمنون:52[، فال خصومة شـخصية أبـدًا بيننا وبن أي مذهب 

مـن مذاهب �أهل ال إله إالاهلل�، سـواًء كانوا أحنافًا، أو مالكية، 
أو شـافعين، أو حنابلـة، أو ظاهريـة، أو هادويـة، أو زيديـن 
أو إماميـة أوسـلفية أو غريهـم���،  فـإّن االختـالف يف الفـروع 

��� الـكالم هنا عىل اخلـالف يف الفروع الفقهية، أّمـا اخلالف يف األصول 
والعقائـد فله أحكامه، ويف ُكّل كان شـيخنا رمحه اهلل يدعو إىل التفاهم 
والتعايـش والتقريب، با هو ممكن، وال  يعنـي ذلك أبدًا �التذويب�، 
وال �التعـدي�. وراجـع كتاب شـيخنا �الفروع اخلالفيـة ومرشوعية 

العمل بأحد الوجهن فيها�.
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رضورة طبيعية، ويسـتحيل استحالة مادية مجع النّاس كلهم عىل 

مذهـب واحد، أو رأي واحد، يف مسـائل ظنية هـي موضع نظر 

واجتهاد بالفطرة، وما دام مرجع اجلميع كتاب اهلل وسـنة رسوله 

�، ومـا دام اخلالف عىل الفرعيات إنا هـو يف الفهم والتوجيه 

والرتجيـح وطلـب احلق، فال خصومة قط، وال سـوء ظن، وإنا 

هو التناصح عىل بسـاط احلبِّ يف اهلل، واالقرتاب مما هو أهدى 

وأجدى، إيانًا واحتسابًا.

وقـد اختلـف الصحابـة ريض اهلل عنهم والنبـي ملسو هيلع هللا ىلص معهم 

والوحـي ينـزل يف مثـل: صـالة العـرص يف بني قريظـة، ومصري 

أرسى بدر. 

واختلفـوا من بعده ملسو هيلع هللا ىلص  يف مثل: �مسـائل العول والكاللة، 

وعـدة احلامـل املتـوىف عنها زوجهـا، وُسـكنى املبتوتـة، وزواج 

املتعـة، والطالق الثـالث بلفظ واحد، والطـالق املعلق، وقراءة 

املؤتم، وعدد الرتاويح، والسـدل والقبض، ورفع اليد قبل وبعد 
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الركوع، واجلهر بالبسـملة، بـل اختلفوا يف صورة حركة األصبع 
يف التشهد ... إلخ����. 

ومـع هـذا فقد احرتم كبـاُر أئمة املذاهـب آراَء بعضهم، بل 
ـافعيُّ عند  قلَّـَد بعضهـم بعًضا، أحياء وموتـى؛ فصىلَّ اإلماُم الشَّ

��� يقول العالمة أمحد شـاه ويل اهلل الدهلوي يف كتابه » حجة اهلل البالغة « 
��/�269: » إّن أكثر صور االختالف بن الفقهاء، ال سيا يف املسائل 
التـي ظهـر فيهـا أقـوال الصحابـة يف اجلانبـن، كتكبـريات الترشيق، 
وتكبريات العيدين، ونكاح املحرم، وتشـهد ابن عّباس وابن مسعود، 
واإلخفـاء بالبسـملة وبآمـن، واإلشـفاع واإليتار يف اإلقامـة، ونحو 
ذلك، إنا هو ترجيح أحد القولن، وكان الّسـلف ال خيتلفون يف أصل 
املرشوعيـة، وإنـا كان خالفهـم يف أْوىل األمريـن ، ونظـريه اختـالف 
القـراء يف وجوه القـراءة، وقد عللوا كثريًا من هذا الباب بأّن الصحابة 
خمتلفون وأهنم مجيًعا عىل اهلدى، ولذلك مل يزل العلاء جيوزون فتاوى 
املفتـن يف املسـائل االجتهاديـة، ويسـلمون قضاء القضـاة، ويعملون 
يف بعـض األحيـان بخالف مذهبهـم، وال ترى أئمـة املذاهب يف هذه 
املواضع إال وهـم يضجعون القول ويبينون اخلـالف، يقول أحدهم: 
 هـذا أحـوط، وهذا هـو املختـار، وهـذا أحـب إيّل، ويقول: مـا بلغنا 
 إالّ ذلـك ، وهـذا كثـري يف املبسـوط، وآثـار حممـد رمحـه اهلل، وكالم 

الشافعي رمحه اهلل «.
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قرب أيب حنيفـة، بمذهب أيب حنيفة أدًبا مع ُروحه الرشيف، وقلَّد 

افعيُّ  ظ الشَّ أبو يوسـف اإلمام مالًكا يف مسألة املاء املتنجس، وقرَّ

، بل  َظ أبو حنيفة سفيان الثَّوريَّ واألوزاعيَّ الليَث بَن سعد، وقرَّ

صىل اإلماُم ابن حنبل خلف بعض أئمة القدرية.

وهكـذا ال يعرف عن كبار األئمة َمْن طعن أخاه أو انتقصه، 

نيا مذهٌب كله  أو أخرجـه مـن دين اهلل بجّرة قلم ؛ إذ ليـس يف الدُّ

خطأ أو مذهٌب كله صواب. 

ـافعيُّ وقد وضع مذهبه القديـم بالعراق يف  وهـذا إمامنا الشَّ

ظروف وأحوال خاصة، فلّما جاء إىل مرص وواجه ظروفًا وأحواالً 

نّة، وكالمها  أخرى، وضع مذهبه اجلديد، فكالمها من الكتاب والسُّ

 صـواب يف موضعه، وللمجتهـد الثواب، عىل اخلطـأ والصواب، 

﴿  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓۓ   ﴾ ] احلج: 78 [ .

وكان أبـو حنيفة يقـول: » نحن عىل ص�واب حيتمل اخلطأ، 

وغرنا عىل خطأ حيتمل الصواب «.
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وهـذا هو اإلمام مالك مل يقبل من اخلليفة العّبايس أن حيمل 

النّاس عىل كتابه �املوطأ�، وبّن له أن بعض الصحابة سـمع ما مل 

يسـمع اآلخر، أو علم ما مل يعلمه غريه فنرش ما علم، وكل منهم 

عىل حق. ومن َثمَّ اختلفت الوجوه يف املسألة الواحدة. 

ونحن مع إمامنا جعفر الصادق يف قاعدته العلمية: �حسبنا 

من املسلم ما يكون به مسلمًا�. 

إذن فاخلـالف عىل الفروع طبيعة ورشيعة، كانت وسـتبقى 

مـادام هناك اختـالف يف العقول والتحصيل والفهـوم والبيئات 

 واالسـتعدادات والقابليـات والنفسـيات والوراثـات، وغريها 

 ﴾ ٿٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ    ﴿

]هود: ��8، ��9[.

واإلنسـان مكلـٌف رشعـًا بالعمل بـا وصل إليـه اجتهاده، 

ي عند أهـل العلم،  واسـتقر عنـده نظره، وحسـبه الدليـل الظنِـّ

ـه وَحقِّ َمْن قلَّـَده حّتى يتبن له  ويكـون هـذا هو حكم اهلل يف حقِّ

ه برهان. خطأ ما ذهب إليه بيقن ال يردُّ
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وعىل هذا األسـاس ننظر إىل مذاهب املسـلمن فنحرتمها 
ب بالتوسـط واليرس واالعتدال فيـا بينها، ونربطها مجيعًا  ونقرِّ
بربـاط ال فتنـة فيـه، وال تفرقـة وال ضالل إن شـاء اهلل، ونحن 
نقـول مـا قال اإلمـام زيد: حس�ب النّ�اس أن جيتمع�وا عىل ما 
يصر به املس�لم مس�لاًم، وندعو للمتعنتن واملتعصبن واملبتلن 

بضحالة العلم وضيق األفق.

 وال نحـب أن نجـادل أو نـاري، فنحـن ال نجـادل، ال لنـا 
وال علينـا، ولكـن نبـنِّ ونكتفـي، ﴿  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  
چچ ﴾ ]الكهـف: 29[ !! ونعـوذ باهلل أن نرتّدى سـفاًل، ونعوذ 
بـاهلل أن ننقل أحكام احلـالل واحلرام إىل الكفـر واإليان، تقليدًا 

ملن سقطوا إىل ذلك من قبل، غفر اهلل لنا وهلم.

خامسًا: موقفنا من التصوف والتمصوف:

ويف ُكلِّ وطـن إسـالمي صوفيـون، لعلهم أكثريـة األّمـة 
يف ُكلِّ مـكان، وللتصوف الراشـد النظيف أثـره الفذ اخلالد يف 
وحية  التاريـخ اإلسـالمي. وحيـاة املسـلمن االجتاعيـة والرُّ

والعسكرية وغريها.
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ق بني التص�وف والتمصوف.  وم�ن احلق أن نق�رر أننا نف�رِّ
فالتص�وف هـو اإلسـالم اإلجيايب الّشـامل يف أرقـى مراتبه، وإن 
اختلفت األساء واملسالك �فكلها تبدأ بالتوبة وتنتهي باملعرفة�. 
�ا التمصوف فهو الشـبح الدخيل الذي أسـاء رش اإلسـاءة إىل  أمَّ
اإلسـالم وأهله، وال نزال نعاين منه حتـى اآلن، ثم لندع هنا أمر 
التصوف الفلسـفي ورجاله، فلهم جمـال آخر. فإنَّما نتحدث عن 

التصوف اخللقي والتعبدي واإلنساين.

وجيـب أن نتأكـد أنَّ ما عسـى أن جتده يف التصـوف الواعي 
 املسـتنري أحياًنا بما قد يشـبه االنحراف يف ظاهره، فهو إّما مؤول 
ال حمالـة، وإّما مدسـوس عىل أهل اهلل، وال يشء غـري ذلك أبًدا، 
ومن قـال: إنَّ هذه البدع واملنكرات الرصحيــة وهذا االنحراف 
املخـزي هـو من التصـوف الصحيـح، فقد َضّل وغـوى. فنحن 
نخدم بُكلِّ طاقاتنا هذا �التصوف� احلق املنّقى من الزيف والزيغ، 
وإليـه ندعـو، فإنا هو خدمـة هلل والدين والوطن واإلنسـانية كا 
أسـلفنا، بقـدر مـا نكافـح هـذا �التمصـوف� الوقح بـا فيه من 
جهلوت وكهنوت، وما فيه من انحرافات وشعوذات وخرافات 
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وخزعبالت، وما فيه من وثنيات ومظاهر وآثار خمزيات، ليسـت 
يف يشء من اإليان، وإن اجتمع عليها الثقالن. 

ففـي اهلل وهلل تعـاىل نحـاول أن نخدم �التصـوف�، ويف اهلل 
وهلل، نحـاول أن هندم �التمصوف�، وهكذا نحن نكافح جبهتن 
خطريتن: جبهة �أدعيـاء� التصوف، وجبهة �أعداء� التصوف. 
ويف سـبيل اهلل ما نجـد، فنحن إنا نريس قواعـد، ونضع مبادئ، 
ونسـن يف اجلهاد يف اهلل سـنة نرجو أن تريض اهلل، وما كان هلل دام 

واتصل، والعاقبة للتقوى وللمتقن.

سادًسا: موقفنا من التسلف واملتمسلف:

والتصـوف الرشعي هوالتسـلف اإلسـالمي، والتسـلف 
اإلسـالمي هـو التصـوف الرشعي، ال فـرق يف األصـل بينها 
أبـدًا. فكالمهـا دعـوة أخـالق أو ربانيـة وجماهـدة أساسـها 
القـرآن، ومـا َصحَّ عـن رسـول اهلل �، والذي يراجع أسـناد 
كبـار علـاء احلديـث الرشيف ال يوشـك أن جيد فيهـم واحًدا 
 إال وهـو موصـول السـند بالّسـادة الّصوفيـة، حتـى الشـيخ 
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ابـن تيمية الذي أثبت يف سـنده بخط يده أنـه تلميذ ويّف لإلمام 
عبد القادر اجليالين ريض اهلل عنه، وقد سبق أن نرشنا النص عن 
ثون هم أركان الّسلفية والّصوفية،  خمطوطة دار الكتب. واملحدِّ
واخلـالف املصنوع الـذي َحَدث بـن الّصوفية والّسـلفية، إنا 
ين يف  ، وإقحـام الدِّ كان أصلـه قديـًا وحديًثا العبَث السـيايسَّ
خدمـة امللك واحلكم، ثم أخذ هذا العبث لونه الديني املزيف، 
مـع التطور الزمني باسـم التجديد الدينـي، والتوحيد اجلديد، 
وكان بعض االنحراف قد دب فعاًل يف املجال الصويف، بصورة 
 عامـة، فأمكن منه املتمسـلفة تقليًدا لسـابقيهم وطلًبـا لغايات 

هبا اهلل أعلم. وال خالف عىل أهنا شائنة ومشبوهة. 

ونحن حن ننفي التصوف من مستغلقه ومدسوسه ودخيله، 
وننفي التسلف من اندفاعه وجمازفته وهتوره وتوقحه وتنطعه، إذا 

نقينامها هكذا، فلن جتد بينها خالًفا أبًدا إن شاء اهلل.

غـري أننـا نفـرق بـن التسـلف والتمسـلف، وقد قررنـا أنه 
ال فـرق يف األصل بن التسـلف والتصوف، فكل صويف سـلفي 
أصاًل. وقد ال يكون العكس، أّما التمسلف فهو التهور والتوقح 
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الـذي ينقل أحـكام احلرام واحلالل إىل أحـكام اإليان والرشك، 

ك والكفر والردة،   والذي حيكم جمازفة عىل كافة أهل القبلة بالرشِّ

وال يبقي أديمًا سـليمًا ملسلم، سـابق أو الحق، ُثّم هو يعمى عن 

اخلري، وال يتتبع إال املناقص والعيوب، يف شعوبية وعصبية جمنونة، 

سـواء يف ذلـك تاريخ العلـاء أو احلـكام أواألوليـاء أو غريهم، 

وال يأخـذ األمـور إال من وجهها املظلـم، فيمزق األمة رش ممزق 

وهو يمهد بعلم أو بجهل للتبشـري واالستعار، بتجريده التاريخ 

اإلسالمي من األجماد والفضائل، والرجال، وإشغاله األمة بتوافه 

األمـور املختلف عليها، عن كفاح املتفق عليه من أخطار اإلحلاد 

واالنحالل واملذاهب املاديـة الطاغية، ثم بتخريبه كل بناء يف اهلل 

مها عظم، ما دام مل ينشأ عىل يد سلفي أو متمسلف.

ُثـّم إّن التمسـلف الذي نـراه اآلن يف الواقـع، خيدم دعوة 

ين  سياسـية معينة، ويدعو إىل أهداف عميقة ماكرة ظاهرها الدِّ

وباطنها أخطر عىل الوطن من التبشـري واالستعار العسكري، 

فلهـذا ولغـريه نحن نكافح التمسـلف كا نكافـح التمصوف. 
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وكال الكفاحـن خدمــة لدعوتنـا وديننـا وقوميتنـا ووطننـا 
وأهدافنا العاليـة.

سابًعا: موقفنا من الطوائف املتمسلمة:

والبـد من اإلشـارة إىل أن هناك طوائف أخرى قد تنتسـب 
إىل اإلسالم وهي ليست من اإلسالم، كأولئك القائلن بأن باب 
النبـوة مل يغلـق بعد، وأهنـم يؤمنون بنبي جاءهم بعد رسـول اهلل 
خاتـم النبيـن، أو بكتـاب جديـد نزل بعـد القـرآن �كالبهائية�، 
وكذلك الذين يقولون: إن اهلل هو زعيمهم، أو إن اهلل يف زعيمهم، 
فزعيمهم رهبم األقدس، ال يسأل عّما يفعل، وإن تفحش وفجر، 
وخنا ودعر � ... �، أو الذين يتأولون اآليات واألحاديث تأوياًل 
خيـدم الكفر وأهلـه �كالقاديانية�، وأمثال هـؤالء، وهم طوائف 
شـّتى معروفـة، فأولئـك ال يدخلون حتت أحـكام مواقفنا تلك، 
فإنـا اهليئـات واملذاهـب اإلسـالمية فـروع متعـددة مـن درجة 
واحدة، وليست كذلك هذه الطوائف املتمسلمة، فإنا هي أديان 
زائفة تنتسـب إىل اإلسـالم عىل وجه التغرير والتضليل ليس إال، 
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وهي الديناميت املصنوع بأيدي التبشري واالستعار واالسترشاق 
احلاقد، للقضاء عىل اإلسالم وأهله من الباطن!!

ثامنًا: موقفنا من غر املسلمني:

نة  أّما غري املسـلمن، فإننا نعاملهم عىل أساس الكتاب والسُّ
أكرم املعاملة، يف سـاحة اإلسـالم املطلقة، ومـا منحهم دين اهلل 

حقوق إنسانية كاملة، ومساملة شاملة.

ين، وال يف  ونحـن طائفة ال جتادل أبدًا �كا قلنـا�، ال يف الدِّ
ين، فا جاء اجلدال بخري أبدًا، ومـا أثمر اجلدال إال فتنة  غـري الدِّ

وردى: ﴿ ی  ی  یجئ  حئ   مئ  ىئ  يئجب   حب    خب  
مب  ىبيب  جت  حت  ختمت  ىت  يت   ﴾ ]الشورى:�5[.

إّن دينـًا مـن األديـان ال يزيـد وال ينقص بشـخص أو ألف 
شـخص يدخلـون إليـه أو خيرجـون منـه، ونحن مل ننتـه بعد من 
إصالحاتنـا الداخلية واخلارجية، وترميم بيوتنا اخلاصة، ولو أننا 
أدركنا ذلك لكفى، وُكنَّا به خرَي دعوٍة إىل اإلسالم، فُكلُّ مثار فتنة 
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نحن منها براء، وإذا ُكنّا ال نجادل يف غري األديان، فمن باب أوىل 
ال نجادل يف األديان، وإنا نبرش بديننا عىل أساس الَعْرِض العلمي 
وحي املجرد، وقد نجحنا بحمد اهلل  ـلمي والبيان العقيل والرُّ السِّ
يف ذلـك، ونجح إخواننا وأبناؤنـا يف أوربا وأمريكا نجاحًا عظيًا 
بحمد اهلل، فإذا انتقل الَعْرُض والبيان إىل اهلراء واجلدل، انسحبنا 

غري آسفن، وهذا هو خلق اإلسالم فيا نعتقد.

ثم إّن َمْن جاءنا ليسـلم صادق النية، يريد اهلل ورسوله �، 
دون ما عرض وال غرض وال مرض، قدمناه عىل أنفسنا، وبذلنا 
نيـا واآلخرة ما هـو أهل له، بـُكلِّ مـا يف طاقتنا  لـه مـن شـأن الدُّ
املحدودة، وإال تركناه لما أسـلم زوًرا من أجله، وهو كثري، ولنا 

من ذكرياته حارض وماض مثري.

تاسًعا: كيف تصبح أخًا لنا يف اهلل ؟

والراغـب يف مؤاخاتنـا ؛ ليبلغ كلمـة اهلل، ويؤدِّي واجب 
خالفتـه عـن اهلل نحـو نفسـه وأهلـه ووطنـه ودينه، عـىل ُطهر 
ونظافة ووضوح وانكشـاف، وُبْعد عن الشـبهات، وعىل رضا 
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من اهلل، ومن الشـعب، ومن الدولة - بحمد اهلل -، فليعلم أنَّ 
الصوفية املسـتنرية املتقدمة، ُأّمة واحدة، يف مجيع أطراف الدنيا، 
عاة إىل اهلل بحق، أرسٌة واحدٌة، وإن شطَّ  وإن تباعدت، وأنَّ الدُّ

هبم املزار.

وكام ال نفرق بني أحد من رسله، ال نفرق بني أحد من أوليائه، 
بل نحبهم مجيًعا، ونتربك هبم، وندافع عنهم، ونزورهم، ونحسن 
الظ�ن بام جاء منه�م، وندع أمر تفضيله�م إىل اهلل العليم هبم، فال 
ۈئ﴾  ۈئ   ۆئ   ۆئ    ۇئ       و﴿   الغي�ب،  ع�ىل  نتقح�م 
]األنعـام: �24[، ﴿ ڃ   چ چ  چ  چ  ﴾ ]اإلرساء: 20[، 

﴿  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉې   ﴾ ]املدثر:��[.

ُث�مَّ ليعل�م أوالً وأخرًا: )أننا قل�ة فقرة مؤمن�ة(، وأّن قوتنا 
يف قلتن�ا، وأن فخرن�ا يف فقرن�ا. وأن س نجاحن�ا يف إيامنن�ا، وأننا 
نؤم�ن )بالتعبد والفضيلة والعلم والعمل(، وأننا نكره: )التفاخر 
والتظاه�ر والتكاث�ر والدع�اوى والتهريج(، وأن س�بيلنا: )احلق 
ول�و مل يكن معنا أحد(، وأن وس�يلتنا: )التعب�د والدعوة واجلهاد 
والصرب(، وأّن مذهبنا: )احلكمة واملساملة(، وأن أساس صحبتنا: 
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)حس�ن الظن وحس�ن اخللق، وحس�ن العبادة(، وأن من أصول 
مؤاخاتن�ا: )قبولن�ا عىل عالتن�ا(، وأن من أكربمقاصدن�ا: )تربية 
ش�خصيتنا:  مقوم�ات  م�ن  وأن  اجلامه�ر(،  حش�د  ال  الق�ادة، 
)التواض�ع واألدب والس�امحة والب�ذل(، وأن م�ن ندائن�ا: )حي 

ع�ىل الفالح(، وأن ش�عارنا هو غايتن�ا: )اهلل( ﴿ڌ  ڌ  ڎ   
ڎڈ ﴾ ]الزمر:�6[.

وحي البالغ  وعىل هذه الصـورة نحاول أن نمأ الفراغ الرُّ
العمق الذي يعاين منه اإلسـالم يف كل مكان. فإن كان الراغب 
يف مؤاخاتنـا قـد أرضاه هذا املذهب، فـإن كان متصوفًا بالفعل 
فهو عىل �طريقته ومرشبه وبركة شيخه� يسري معنا، متعاونًا يف 
 حتقيـق أهدافنـا، وال نطلب منه إال أن يتـزود �باملحمدية� التي 

ال خيطئها إال حمروم.

أّما إذا مل يكن األخ قد تصوف، فإْن شاء دللناه عىل َمْن نرجو 
أن يوصله إىل اهلل من الّسادة ريض اهلل عنهم، وإن شاء آخيناه عىل 
مرشبنـا الذي نارسـه يف اهلل، مرشب الّسـادة الشـاذلية املحمدية 

�وال نزكي عىل اهلل أحدًا�.
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وأيضًا: حسن الوفاء

ق�رأ األخ الش�اعر املهندس ع�يل نارص أبيات ش�يخنا اإلمام 
 الرائ�د رمح�ه اهلل ع�ن حس�ن الوف�اء، الت�ي مطلعه�ا »ي�ا ولدي: 
ال تن�س مجييل«، والت�ي صدرنا هبا هذه الرس�الة، فجادْت قرحيته 
هب�ذه )املعارضة( عىل لس�ان ش�يخنا، تكرارًا لن�داء موالنا اإلمام 

الرائد لنا وجلميع أبنائه يف اهلل، قال:

وص�ارْت حجب�ك ال متنعن�ي
يتبعن�ي مل�ن  يمين�ي  فتل�ك 
تس�معني ه�ل  جنبات�ك  يف 
تس�عني اهلل  أرض  وليس�ت 
ترفعن�ي قدم�ًا  ب�ه  فام�ض 
تدعن�ي لس�ت  أن�ك  يعل�م 
فامجعن�ي فاقب�ل  بيت�ي  يف 

ي�ا ول�دي: قد الحت َش�ْمس
أن�واري فيك�م  وجتل�ْت 
ندائ�ي حيث�وك  ول�دي:  ي�ا 
بوج�ودي دنياك�م  ضاق�ت 
س�يفي وجت�رد  ول�دي:  ي�ا 
ي�ا ول�دي: َم�ْن ذاق ك�ؤويس
تصون�ك اهلل  جن�وُد  فتل�ك 
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قواعُد وأصوٌل وبياناٌت ال بد منها���

إجاباٌت على أسئلٍة واستفساراٍت

ِة ديَّ ِة والطريقِة احملمَّ ديَّ الفرُق بني العشريِة احملمَّ

ُة: ما هي العشرُة املحمديَّ

إنَّ االنتـاء إىل العشـرية معنـاه، أنك تتمسـك بكل قوتك 
وإيانـك، بمبدئك اخلـاص وبطريقتك التي اخرتهتا لنفسـك، 
وبمذهبـك املفضـل عنـدك، ثـم تزيـد عـىل ذلـك أن تكـون 

�ممدّيًا�.

واملحمدية عندنا معناها:

أوالً: أْن تبـذل طاقتـك كلهـا يف سـبيل ختليـص مبدئـك 
وطريقتـك ومذهبك املختار، من كل ما خيالف الكتاب والسـنة 

قوالً وعماًل وحاالً، ظاهرًا وباطنًا.

��� جملة املسـلم، السـنة الرابعة عرشة، العدد األول، شعبان ����8هـ�، 
�7 ديسمرب ���96م�، كلمة الرائد.
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ًدا �  قدوتك الكربى  ثانيًا: أْن حتاول أن جتعل سـيدنا حممَّ
يف كل حقيقة ومظهر، وحركة وسكون، وأْن تعلق به قلبك، وأن 
تفنى يف حبه باسـتيعاب سـريته، واتباع ما صـح عنه � بكل ما 

فيك من انفعال أصيل، واندفاع مكن.

ثالث�ًا: أال تدع أية فرصة تفوتـك، دون أْن تزداد علًا وثقافة 
ومعرفـة، عىل أوسـع املعاين بالدين والدنيا معـًا، وأْن تتحقق من 
كل ذاتـك، وبـكل أعاقك بمـكارم األخالق، ومعـايل األمور، 
وعبادتـك  أورادك  مـن  جتعـل  وأْن  الفضائـل،  وخصائـص 
األساسـية، ممارسَة اخلدمات اإلسالمية واإلنسانية واالجتاعية، 

يف كل مستوياهتا إيانًا واحتسابًا.

رابع�ًا: أْن يكـون التصـوف اإلسـالمي النقـي اإلجيايب هو 
ُلْحَمَة ُكلِّ ذلك وُسـَداه، وأْن يكون هـو قانون التعامل فيا بينك 
وبن اهلل والنّاس، وأْن تكون خدمة التصوف كدعوة إىل الّسـالم 

والتسامي والربانية - عبادًة إجيابيًة من عباداتك األصلية.

خامسًا: أال تشرتك يف فتنة، وال تفكر يف سوء وال مضطرب، 
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وأن ترتفـع عن مظانِّ التُّهم، وأن يكون اخلري والربكة والتقدم، 
والتيسري والرب، والدعوة واهلدى، والتوفيق والتقريب، والنور 
والنـدى، عالمًة عليك، وإشـارًة إليك ؛ فأينا حتل حيل الفيض 
والربكـة، وأينـا تكـون يكون الرضـا واملـدد، وأينما َتِفـُد َيِفُد 
 اخلـرُي واإلجيابيـة والتجديـد، وُيذكر اهلل تعاىل ؛ هـذا هو معنى 

االنتاء للعشرية.

فُكْن ما شئَت عىل أي مذهب، وعىل أي مرب، وعىل أي 
دّيًا(؛  مظهر، ويف أي عمل، وبأي زمان أو مكان، ولكْن ُكْن )ممَّ
فبغ�ر املحمدي�ة لن يكم�ل أو يقبل أمٌر مس�وس وال معقول؛ 
فاملحم�ديُّ إذن هو الرجل الكامل، أو املس�لم النموذجي؛ ألنه 
حي�اول أن يك�ون يف حقيقته ص�ورة مصغرة بق�در اإلمكان من 

سيدنا رسول اهلل � الذي َنَسَب نفسه إليه.

وهلـذا جتد يف جملس العشـرية إخوانًا وأحبابـًا من كل فريق، 
ومـن كل مـرشب، ومـن كل طريـق، جيمعهـم املثـُل األعـىل، 
وينطـوي ُكلٌّ منهـم عىل ما يراه يف ذاته خـريًا وأوىف ؛ ألنَّ دعوهتا 
للتجميـع، وألنَّ خدماهتـا للجميع، ُثـّم يتفرع عن ذلـك قواعُد 
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ومبادُئ وأصوٌل وأهـداٌف ُكربى مقررة بقانون املحّمدين، هذه 
هي العشرية املحمدية.

وأّما الطريقة املحمدي�ة:

ٌب ص�ويفٌّ إس�الميٌّ نق�ي، ل�ه كيان�ه ال�ذايت،  فه�ي َم�ْرَ
وش�خصيته املس�تقلة، وله أس�ناده املوصولة بكبار الرجال، ثم 
بس�يدنا رس�ول اهلل �، وله آدابه، وتقاليده، وأحزابه وأوراده، 
تربيت�ه، وس�لوكه وخصائص�ه،  وأذكاره وعبادات�ه، وقواع�د 

وبراهينه وأدلته، وأصوله وقواعده.

ـاذليَُّة، من سلسلة اإلمام  هذا املرشُب قاعدته الطريقة الشَّ
العالمـة العارف الشـيخ ابـن نارص الدرعـي، ولـه روافُد من 
بقية فروع الشـاذلية األصيلـة، ثم من اخللوتية، والنقشـبندية، 
والتيجانيـة، والدرقاويـة، وطائفـة أخـرى مـن خـرية الطـرق 

الصوفية املرضية.

 ، وكذلـك َيُمـدُّ هذا املرشَب سـنٌد مبارٌك عـن صاحلي اجلنِّ
وسـنٌد ُروحـيٌّ عن سـيدنا اخلرض، وعـن اإلمام البـدوي، وعن 

الشيخ الشعراين... إلخ.
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ولعـل ِمْن أهم ميزات الطريقـة املحمدية، أهنا تردُّ كل يشٍء 
إىل اهلل ورسـوله، وأال ترتخص يف يشء جاء به الكتاب والسـنة، 
وأهنـا جتعـل العقـل والرشع ميـزان كل مـا تأخذ وما تـدع، وأنَّ 
رجاهلا رجـاٌل عمليون واقعيون، ال خُيدعـون ببهرج وال مظهر، 
وال ُيبهـرون بزخـرف وال بُِدْنيـا، وهـم يرتفعـون عـن الريـب، 
ويعتصمـون بمعـايل األمور، ويكرمون إنسـانيتهم عـن اإلغراء 
والغـرور، وجيعلون الصـرب والتحمل واألمل قاعـدَة جهادهم، 

وما دام قد ريض اهلل عنهم، فُكلُّ يشٍء هٌن.

وهبذا تكون الطريقُة املحمدية، طريقًة كاملة، جامعة لربكات 
وخصائ�ص أكثرية الط�رق املفضلة بحم�د اهلل، ويمت�از مريُدها 
بح�بِّ مجي�ع الطرق الرعية، وبحس�ن الظ�نِّ يف الدعاة بحق إىل 
اهلل مجيعًا، وباألدب مع كل شيخ مترع متمسك. وهكذا يتضح 

الفرُق الكبري بن الطريقة املحمدية، والعشرية املحمدية.

بمريدهي�ا ورجاهل�ا ومقوماهت�ا احلس�ية  فالطريق�ُة خاص�ٌة 
واملعنوية .. والعش�رُة جامعٌة لكل الطرق وكل الرجال العاملني 

بالرع الريف.
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والطريقُة للسـلوك واخلدمة والرتبيـة عىل منهجها املحدد..

والعشـريُة للتصـوف مجيًعـا، واخلدمـات العامـة كلهـا، ولأمة 

اإلسالمية كافة.

وداُر الطريق�ة: البيت املحمـدي بقايتباي.. وداُر العش�رة: 

ّفة- بباب اخللق���. جملس أهل الصُّ

وللطريقة جملس من خصوص املريدين املجاهدين املبايعن 

الّسـالكن .. وللعشرية جمالس من كل مذهب ومرشب ومن كل 

طريق رشعي.

وإن�ام جيمُع العش�رَة والطريق�َة هدٌف واحٌد ه�و املحمدية، 

التي تتلخص يف خدمة العقيدة والفضيلة والتس�امي باإلنس�انية، 

وخدمة مجاعة املسلمني من طريق التصوف.

��� ثم صار مسـجد مشـايخ العشـرية املحمدية بقايتباي هو دار العشـرية 
والطريقة معًا، أما مكتب العشرية الرسمي ففي مسجد اإلمام العدوي 

بساحة اإلمام احلسن رضوان اهلل عليه.
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ِة والكثرة: مسألة الِقلَّ

ولقـد َيْعَجُب كثرٌي من النّاس، كيف هتيأ للعشـرية املحمدية 
أْن متتد فروُعَها إىل كثري من أوطان العروبة واإلسالم، وأْن يصل 
صوهتـا الـذايت املتواضع، إىل ُكلِّ شـرِب أرٍض فيه مسـلٌم يف رشق 

الّدنيا وغرهبا.

ا مـن زعـاء املسـلمن الذين يـزورون  حتـى إنَّ كثـريًا جـدًّ
القاهـرة، عندمـا يشـاهدون دار العشـرية، هـذه الـدار الصغرية 
الصوفية املتواضعة كل التواضع، ويشاهدون خادَم هذه العشرية 
ُقون يف املظهر بن اخلادم والرائد،  ورائَدها، حتى ال يـكادون يفرِّ
وال يـكادون يصدقون أنَّ هذا البناء الفقري يف مرص، هو صاحب 
كل تلـك الثروة الضخمة من ُحسـن السـمعة واإلمامة، والذكر 

الكبري يف اخلافقن.

ٌة من النّاس،  ولقد طاملا ظنَّ بعُض الغافلن أو املغفلن أننا ِقلَّ
ٌة  وربا عريونا هبذا، ونحن برغم كثرتنا - بحمد اهلل - َنعترُب أننا ِقلَّ
ِة  ٌة كثرية، كِقلَّ أمام صورة آمالنا يف اهلل، وهلذا نسـلم بأننا اليـوم ِقلَّ
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ٌة أقوى وأرشف وأنفع من  املسلمن بن األديان األخرى، فهي ِقلَّ
الكثرة، ومعنا األدلة اآلتية:

- إنَّ الدع�وة املحمدي�ة دعوُة ِجـدٍّ وجهاد ونظافـة، وترفع 
وعلم وثقافة، دعوة عمق ويرس، ووضوح وانكشاف، فال تغرير 
وال تضليـل وال تعقيـد، وال إغـراء وال ُخرافـة، وهـذا لون من 
املذاهب مل يألفه كثري من النّاس، وبخاصة أنَّ معتنق هذا املذهب 
مفـروٌض فيـه التضحية والبـذل، والصـرب واملصابـرة، والثبات 
والتثبـت والتثبيـت، واملثاليـة والعدالـة، وليس لـه يف مقابل كل 
ذلـك َعَرٌض من دنيـا أو من جاه، أو من صيت، أو مال أو غريه، 
إال ابتغـاء رضوان اهلل، يف حتوط أكيد، وحرص شـديد، خيفَة أن 
ينال عَمَلُه معنى هابٌط، من رياء أو سمعة، أو رشك خفي أو عمل 

صغري، واملحمديُّ يف كل يشء كبري، كبري بحق فهذه واحدة.

تعـاىل:  قـال  قليـٌل؛  الطيـَب  أنَّ  اهلل  فُسـنُة  الثاني�ة،  أّم�ا   - 
﴿ ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ﴾ ]سبأ: ��[، ﴿    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ  ٴۇ    ۋ   ۋۅ ﴾ ]ص: 24[. ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ   ﴾ ]األنفـال:26[. ﴿ ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ﴾ 
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]الكهـف: 22[. ﴿ ې  ې  ې      ﴾ ]الواقعـة: �4[.﴿ەئ   وئ  

ڤ  ڤ  ڤ    ڤ    ]البقـرة: �8[. ﴿   ﴾ وئ  ۇئ  ۇئ  
ڦڦ  ﴾ ]البقـرة: 249[. ﴿ ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ   ﴾ ]هـود: 

ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ    ﴿  .]��6

ڑ ﴾ ]البقرة: 249[، إىل آخر هذه اآليات.

فكانـت منزلُة القلـة يف كتـاب اهلل، منزلَة الُقرب والسـيادة 
واملدد، والرتفع والعزة واملجد، وعىل العكس كانت منزلة الكثرة، 

كـا قال تعـاىل: ﴿ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ     
ۀہ   ﴾ ]املائدة: �00[. واآليُة تقرر:

�- أنَّ الطيَب قليٌل، واخلبيَث كثرٌي.

2- أنَّ الكثرَة من حيث هي، قد تعجب وتغري، ولو كانت 
يف اخلبيث.

�- أنَّ اخلبيث كثري دائًا، بعكس الطيب فهو قليٌل دائمًا.

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  تعـاىل: ﴿   قولـه  إىل  انظـر   ُثـمَّ 
 ڌ  ڎ ﴾ ]األنفـال:�9[،  وقوله جل شـأنه: ﴿ ۀ  ہہ  ہ  
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ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے﴾ ]التوبة:25[. 

ڄ    ﴿ ]النسـاء:��4[.  پ﴾  پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ        ﴿
ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ﴾ ]املائـدة:66[. ﴿ ڈ  ژ  ژ  ڑ﴾ 

]احلديـد:�6[. ﴿ۀ  ۀ    ﴾ ائ   ائ  ەئ   ]احلـج:�8[. ﴿ 

ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ﴾ ]املائـدة: 62[. ﴿ ٿ  ٹ ٹ      

ٹ  ٹ    ڤڤ   ﴾ ]األنعام: ��9[، ﴿ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  
ٻ  پ  پپ  ﴾ ]األعراف: �79[. ﴿ ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  
ک  ک  ﴾ ]يونس:92[. ﴿ ے  ۓ ۓ  ڭ  ڭ     ڭ   ڭ  

ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ     ﴿ ]ص:24[.   ﴾ ۇ  

ۅ  ۅ  ۉ   ﴾ ]األنعـام: ��6[. ﴿ حج  مج جح  مح    جخ  ﴾ 
]األعـراف: �87[. ﴿ ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ﴾ 

]هـود:   ﴾ ۉ     ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ﴿ ]البقـرة:�24[. 

 .]7� ]الصافـات:   ﴾ ى   ې   ې   ې   ې     ﴿  .]�7

﴿خب  مب  ىب  يب   جت  حت  ﴾ ]يوسف: ��0[. 

﴿ ڃ  چ  چ   چ     چ   ﴾ ]اإلرساء:89[. ﴿ ڄ  ڄ  
ڦ ﴾  ڦ    ڦ   ڦ    ﴿ ]الزخـرف:78[.   ﴾ ڃ  ڄ  
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]األنعـام:���[.   ﴾ ٹ   ٹ   ٿ     ﴿  ]األنعـام:�7[. 

گ   گ  ک    ﴿ ]يونـس:60[.   ﴾ ې   ې   ې    ۉ    ﴿
گ  ﴾ ]الشعراء:8[. ﴿ڭ  ڭ        ﴾ ]الشعراء:�22[. 
﴿ ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇۆ ۆ  ۈ ۈ  ٴۇ  ﴾ 

]األعراف: �02[، إىل آخر هذه اآليات.

وهكذا تتكشـُف عـورة الكثرة وسـوأهتا، وتسـقط منزلتها 
 واعتبارهـا، ما مل تكـن هلل، ويف اهلل، والكثـرة يف اهلل قليلة، والقلة 

يف اهلل كثرية ﴿ ہ  ہ  ھ  ھ   ﴾ ]العنكبوت: �4[.

ُثمَّ يف الطبيعة، ما أكثر �التبن� ؟! وما أقل �الترب�؟!

ُثـمَّ ضع جنيهًا واحـدًا ذهبًا، وضع يف جواره سـبعائة مليم 
من النحاس فأهيا أكثر عدًدا ؟! ُثمَّ أهيا أرشف حقيقًة ومعدنًا ؟! 

﴿ ۅ  ۉ  ۉ﴾ ]احلرش: 2[.

ويف تاريـخ األديـان: أليس كان يونس نبّيًا مرسـاًل يوحى 
إليه ؟! فلاذا مل يؤمن به أحد، حتى كان من أمره ما كان ؟ فآمن 

به من آمن.



120

يف  الشـيخان  روى  وقـد  بعيـًدا،  الذهـاب  عـالم  ولكـْن 
صحيحيها، عن ابن عّباس ريض اهلل عنها، قال: قال رسول اهلل 
�: » ُعرض�ت عيلَّ األم�م، فرأيُت النبيَّ ومعه الرهط - أقل من 
تسعة رجال - والنَّبيَّ ومعه الرجل والرجالن، والنَّبيَّ وليس معه 

أحد «���.

فهـذا احلديـث املتفـق عليـه - أي هـو مـن أعـىل مراتب 
الصحيـح - جيعـل حقيقـة الرجـل غري مرتبطـة بعـدد أتباعه، 
فهـؤالء األنبيـاء سـيأتون يـوم القيامة ومعهـم هـذه القلة من 
 النّـاس، وليس ذلك بمنتقص شـيئًا مـن الذاتيـة النبوية فيهم، 

وال هـو بمؤثِّـر يف منزلتهـم عنـد اهلل. ﴿ پ  پ  ڀ   
ڀ  ڀ   ڀ﴾ ]إبراهيم: 25[.

ثم ها هو ذا �املسيخ الدجال� سيكون من أكثر النّاس أتباعًا، 
فهل معنى هذا أنه يكون من أفضل النّاس مقامًا ؟! ﴿ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ﴾ ]ق: �7[.

��� رواه البخاري �5752، ��654، ومسلم ���22. 
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وبع��د: فتأمل معنى قوله تعاىل: ﴿ ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ ﴾ 

]الُملـك: 2[. إنه مل يقل أكثر عماًل مثاًل ؛ ألنَّ الكثرة ال قيمة هلا يف 

ذاهتـا، ولكنَّ القيمـة كلها للجودة واإلحسـان ؛ فقليل جيد خري 

من كثري تافه غثيث. ﴿   چ  چ  چ  ڇ   ڇ   ﴾ ]النحل: 

90[، ال بمجرد اإلكثار.

وها هو ذا اإلسـالم، أقل أتباعًا من غـريه من األديان، فهل 

معنى هذا أنَّ هذه األديان بكثرة األتباع تصبح خريًا من اإلسالم، 

أو أنَّ اإلسالم بقلة األتباع يصبح شيئًا خبيثًا بجوار هذه األديان؟! 

﴿ ۈئ  ېئ  ېئېئ   ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی﴾ ]الزمر: 29[. 

تأمل قلياًل تسرتح، وتسرتوح.

وعـىل ُكلٍّ فنحُن قوم جعلنـا من أص�ول مؤاخاتنا: قبولنا 

عىل عالتنا، واهلل يعلم املفسد من املصلح، ومن يرد اهلل أن هيديه 

يرح صدره.

أمر سيدنا املصطفى � يف أصح وأثبت ما ورد عنه، بلزوم 
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اجلاعة، وحذر من مفارقتها أشـد التحذير، فسـأل رجل احلسن 

البـرصي عّما هي هــذه اجلاعة؟ فقـال ريض اهلل عنه: » اجلامعة 

من كان عىل احلق، ولو كنت وحدك «��� فتأمل وتعمق وحتقق.

الوالية ال تنقطع وال تتحدد:

وإنَّ من أمحق احلمق، وأجهل اجلهل، ومن التعصب املخزي، 

أن يزعم رجٌل أنَّ والية اهلل، أو قطبانية أهل اهلل، قد انحرصت يف 

إنسان أو زمان أو مكان واحد ؛ َفْرٌد متعن ال تتعداه إىل سواه.

فأولياء اهلل كثرة دائمة موجودة يف كل أرض ويف كل وقت، 

��� وورد عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه أنه قال لعمرو بن ميمون: 
» إن�ام اجلامعة ما واف�ق طاعة اهلل وإن كنت وحدك «. رواه أبو القاسـم 
الاللكائـي يف اعتقاد أهل السـنة ��/��09. ويف روايـة: » اجلامعة ما 
واف�ق احلق وأن كنت وحدك «. قال نعيم بن محاد: » يعني إذا فسـدت 
اجلاعة، فعليك با كانت عليه اجلاعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك، 

فإنك أنت اجلاعة حينئذ «.
وعن الفضيل بن عياض: » اتبع طرق اهلدى وال يضك قلة السالكني، 

واياك وطرق الضاللة وال تغ� بكثرة اهلالكني «.
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وهبم يرفع اهلل البالء، ويسـتجيب الدعاء، وينزل الغيث، وينرص 

املسـلمن ويلطـف بعباده، فيا جـرت به املقاديـر، ﴿ ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ﴾ ]يونس: 62[.

منهـم املشـهور، ومنهم املسـتور، وقد يكون املسـتور أكرم 

وأعىل درجة عند اهلل من املشهور، فأكثر الكنوز مغمورة مطمورة، 

ال يكاد يعرفها أحد.

ومـن َقبـل األقطـاب األربعة، ومـن بعدهـم، مالين من 

رجال اهلل، كانوا وال يزالون عىل أقدامهم، كلا ذهب سيد جاء 

سـيد، وإن مل ينالوا شهرهتم ؛ ألن الشـهرة رزق، و﴿ۅ  ۉ  

ۉ  ې    ې     ېې  ﴾ ]الزمـر: 29[، ﴿  وئ  ۇئ  ۇئ  ﴾ 
]البقرة: 245[.

وتعصـب احلمقـى واجلهلة، الذيـن يعتقدون أنـه ال ويل يف 

األرض إال شـيخهم، وال كرامة لرجل إال إلمامهم فقط، هؤالء 

خمدوعون، خمّدرون بحقن اجلهل والعمه، وليس معهم دليل من 
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كتاب وال سـنة، وال من إمجاع، وال من قياس، وال من استنباط، 

وال من معقول وال منقول، إنا هو التعصب الذي يربأ منه العقل 

ين والبرشية السوية. والدِّ

إنَّ احلديـث النبـوي بّلغنا أنَّ طائفة واحـدة من األولياء هم 

دون�، يأتـون يـوم القيامـة يف مثـل ظلل الغـام لكثرهتم،  �املفـرِّ

فكيـف ببقية طوائفهم ومسـتوياهتم�أفال يعقلون ؟�، ليس هناك 

أي دليل عىل أنَّ عدد أولياء اهلل حمدود، أو أنَّ والية اهلل حمصورة، 

أو أنَّ باب اهلل مفتوح جلاعة، مغلق أمام آخرين.

 إّن هـؤالء حيكمـون عـىل اهلل، ويتحكمـون يف فضـل اهلل  

﴿ ڃ    چ          چ  چ  چ  ﴾ ]اإلرساء: اآليـة20[، وباجلملـة 

هـم هيرفون با ال يعرفون، فيـرضون وال ينفعون، وال ينتفعون، 

ويعجبني هنا قول السيد الوالد:

ليس الّتصوُف ِحْكَر َقْوٍم َوْحَدُهم

َه�ْل ب�اَت َفْض�ُل اهلل يف نقصان؟
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ع�ىل منهِم�رًا  اهلل  َفْض�ُل  زال  ال 

َأْه�ِل الّصف�ا، والَمْش�َهِد النوران

وَلَسْوَف يبقى الَفْضُل ُمنهاًل إىل

ب�ان الرَّ بالّس�ن�ا  القيام�ة  ي�وم 

وَلَس�ْوَف يبق�ى أولي�اُء اهلل يف

األزم�اِن َم�دى  األماك�ن يف  ُكلِّ 

في�ا ولدي:

اعرف ش�يخك، وأحبه، ولكن اع�رف مع هذا أنَّ أولياء اهلل 

كث�ر، وربا كان منهم من ال يدرك شـيُخك الكبـري منزلة تراب 

أقدامه عند اهلل، فاعرف شيخك، وأحبه، ثم أحب الكل وأحسن 

الظن هبم؛ فالرجال أرسار.

ُثمَّ اعلم أنَّ األولياء عىل أقدام األنبياء، وقد علَّمنا اهللُ األدب 

االعتقادي مع أنبيائه، قال تعاىل: ﴿  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ﴾ ]البقـرة: 285[، يعني يف 
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اإليـان والتقدير واملـودة، أّما يف املحبة واالتبـاع والقدوة، فنبينا 

� يف املقام األعظم.

وهكـذا ال نفرق بن أولياء اهلل يف اإليان والتقدير والتربك، 

وإْن كنّـا نخـص أصحاب احلقـوق علينا منهم، با هـم أهله من 

مزيد حبٍّ وقدوة واستمداد بليغ.

والّشـأن يف ذلك واضح مـع فارق القيـاس، يف قوله تعاىل: 

ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ﴿ڦ  

ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ    چ   ڃ  
ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    
گ   گ    گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ژڑ  
ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ  

ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴾ ] النساء: �52-�50[.

فافه�م تغنم، وال تكونن م�ن الغافلني أو املغفلني، وأعرض 

عن اجلاهلني.
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أيها األخ املسلم
هذا ما جيب أن تعرفه عن العشرية���

أخـي تصدق عىل نفسـك وعىل دينك وعـىل وطنك، وعىل 
ثقافتك بقراءة هذه املذكرة بإمعان وتفكري واستيعاب لتستيقن أن 
العشرية املحمدية لو مل تكن موجودة لوجب أن توجد، ولتعرف 
عـن هذه اهليئـة ما قد ال يكون معروفًا من قبـل لديك، ولتطمئن 
إىل أن يف هـذا الوطن مجاعـة نظيفة تعمل لوجه اهلل، بريئة من كل 
شـبهة أو عالة، متاشية مع كل مسـلم، ختدم العقيدة والفضيلة، 

وتتسامى بإنسانية اإلنسان.

دعوة العشرة:

ختدم العشرية حقاًل إسالمّيًا معينًا، عىل أسلوب عميل معن، 
وبتخطيط علمي مدروس، جيعل هذا احلقل مؤثرًا تأثريًا إجيابّيًا يف 
كل ما حوله من حقول احلياة عىل نظرية فطرية يف غاية البساطة.

��� جملة املسـلم، السنة اخلامسة والعرشون، العدد الرابع، غرة ذي احلجة 
���94هـ�، �5 نوفمرب ��974م�، كلمة الرائد.
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احلقل الذي ختدمه العشـرية هو احلقل الروحي الشـامل، 
واألسـلوب الـذي تنتهجه هو هدايـة الكتاب والسـنة، ولكن 
يف طواعيـة ويـرس وسـاحة، والتخطيـط الذي تلتزمـه هو فقه 
الدراسـات اإلسـالمية: تارخييـة، واجتاعيـة، وروحيـة، عىل 
خمتلـف املراتـب واملسـتويات، وحماولة التطبيـق املبرص اهلادي 
املتناسـق مع خمتلف املفاهيم وتطور األوضـاع، والنظرية التي 
تعتنقها العشرية هي العمل عىل إكثار سواد الصاحلن املستنريين 
يف خمتلف املجاالت واملرافق، حتى يأيت الوقت الذي يسود فيه 
اإلصالح تلقائيًّا، بكثرة الّصاحلن ؛ فتسـتقيم األمور باستقامة 

القوامن عليها يف مجيع املجاالت.

فكرة العشرة:

ثـم إن العشـرية تـرى أن اجلانـب الروحي يف اإلسـالم هو 
يـن ومالك اإلنسـانية، وهو اجلانب احلسـاس املتفاعل  شـطر الدِّ
بالطبع والفطرة، تفاعله باإليان والفكرة، مع كافة تيارات احلياة 
واجتاهاهتا ومقوماهتا، سواء أكانت شخصية أم مجاعية، وهو هبذا 
االعتبـار يمثـل أخطر مناطـق التأثري والتوجيه البـرشي عمومًا، 
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ومن َثمَّ يكون اسـتغالله والتحكم فيه والتحكم به أفعل وسائل 
التجديد واإلصالح والتطوير والدفع التقدمي، من أقرب الطرق 

وأضمنها وأصدقها.

اجتاه الدعوة:

ومظهـر اجلانب الروحي يف اإلسـالم هو التصوف - ريض 
النّاس أم سخطوا - ونعني به هنا التصوف السلفي، أي النبوي، 
والصحـايب، والتابعي يف خري القرون، كمدرسـة ربانية لتخريج 
اإلنسان الكامل، كا كان قبل أن يصاب التصوف بتلبيس إبليس 
أقـوااًل، أو أعـااًل، أو أحوااًل، فالتصوف الـذي نعنيه هو املجال 
الروحـي يف أنقـى وأرقـى املسـتويات واألبعـاد، وال علينـا من 
تصـوف غرينا، فكل امرئ با كسـب رهن، واحلكـم عىل الكل 

بحكم األقل ظلم صارخ.

والتصوف- عىل عالته اليوم - هو احلبل املحيط الذي يربط 
أهـل القبلة أفراًدا وشـعوًبا يف املشـارق واملغـارب عىل اختالف 
ألسـنتهم وألواهنم وأوطاهنم، فا من مذهب يف اإلسـالم يعرف 
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لـه مثـل انتشـاره وال آثاره وال صدقـه وال عمقه، ومـن هنا كان 
اسـتغالله كدعوة إصالحية روحية ناجحة، أمـرًا متعينًا ال يغني 
عنه سـواه، وال عـذر يف إغفاله للعاملن بقـدره، وخطره العظيم، 

حمليًّا كان أو عاملّيًا.

من هو الصويف املستنر؟:

إّن الصويف الذي نعنيه: ه�و املحمدي املثقف املتفقه الدائب 
ا، والذي ي�امرس عمل الدنيا  العمل لتكملة نفس�ه حس�يًّا ومعنويًّ
ك�ام ي�امرس عمل اآلخ�رة، يف إخالص وتضيح�ة وإيامن، وعمق 
وتطوي�ر وتقدمي�ة، كعبـادة أساسـية مقصـود هبا هنـا وهنا وجه 
اهلل أواًل وقبـل كل يشء، فوجـوده يف املصنـع واملتجـر واملكتب 
كوجوده يف املسـجد واخللوة، يعامل اهلل ويؤدِّي رسالة املحمدي 

اإلنسان يف خالفة اهلل عىل األرض.

إّن الص�ويف املس�تنر ه�و العش�ر املحم�دي، واملحم�دي 
 ه�و ال�ذي حي�اول أن جيعل من نفس�ه ص�ورة مصغرة من س�يدنا 

رسول اهلل �.



131

من التفاصيل واألهداف:

وكان الب�د م�ن أجل االنتف�اع بالتصوف ع�ىل الوجه الذي 
قدمنا من معاناة اخلطوات اآلتية:

أوالً: تصفية التصوف اإلسالمية وتنقيته، وترقيته، وتطهره، 
وحتري�ره، ورجع�ه إىل نبع�ه الق�رآن واملحم�دي األول، وتبصري 
النّـاس بحقائقـه الكـربى وأصولـه املشـرتكة، دون االنحياز إىل 
طريقـة بالـذات، ودون التعصـب لشـيخ معـن، فـإن العشـرية 
للجميـع، ودعوهتا للتجميع، وصوهتا للتصـوف من حيث هو، 
ثم بعد هذا لكل وجهة هو موليها، فيختار َمن شـاء ِمن الشيوخ، 

وما شاء من الطرق. 

ثاني�ًا: إدم�اج التص�وف يف احلياة - فإنه مـن طبعه االندماج 
والتوجيـه والقيـادة - وتوسـيع رقعة الدعـوة به وإليـه، وإحياء 
تراثـه، والدفـاع عن حرمه، وتيسـري أسـباب تفاعله وانتشـاره، 
وجتميع قادته من املسـلمن يف كل مكان مـن العامل، ليكونوا نواة 

الوحدة اإلسالمية الكربى إن شاء اهلل.
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��� وعندئـذ يمكن االنتفـاع به، كدعـوة إصالحية عاملية، 

تنتظـم األفراد واجلاعات، وكمدرسـة ربانية ال بد منها لتخريج 

ين، والذين  الرجال النموذجين اجلامعن بن حماسـن الدنيا والدِّ

هبم يكثر سواد الصاحلن، فتنصلح األمور بصالحهم.

��2 وبالتايل يمكن االنتفاع به هنا، فيا ال يغني عنه غريه فيه 

من تقويم االنحرافات، واسـتتباب األمن، والتسامي عن املناكر 

والصغار، ومواجهة التيـارات االنحاللية، والبدعية والالدينية، 

والشـعوبية، والتبشـريية واالسـتعارية، والتقريـب بن طوائف 

املسلمن واحلكم با أنزل اهلل.

��� املشـاركة يف اخلدمات االجتاعية، والثقافية والروحية 

بمختلـف ألواهنـا ومراتبهـا، باعتبارهـا مسـتويات مقدسـة من 

العبـادات املفروضـة، لنهضة املجتمـع وتكامله الشـامل احلي 

واملعنوي.

��4 كـا يمكـن اسـتغالله يف جتميـع العـامل اإلسـالمي يف 

وحدة روحية شـعبية حميطة، تفتح الطريـق أمام الرتابط الفكري 
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والعاطفي والتازج الروحي، متهيًدا للوحدة اإلسـالمية اجلامعة 
إن شـاء اهلل، فـال سـبيل إليها إال مـن طريق التصـوف وتغلغله، 

وساحته وسعة آفاقه وانتشاره الطبيعي يف العامل.

��5 هكـذا نكـون قد قمنا بفريضة األمـر باملعروف والنهي 
عـن املنكـر، والتثقيف والتبصـري، والدعـوة والنهضة، يف وضع 
روحـي شـعبي عاملي وحميل متطور حبيب، بعيد عن الرسـميات 
وما حييط هبا من تقوالت، وما تالقيه من جفاء وجفاف معروف، 

بقدر ما هو بعيد عن االنحراف واالنجراف.

يف سبيل اخلدمة:

ويف سـبيل هذه اخلدمـة الفريدة تقّدمت العشـرية املحمدية 
وتتقدم يف كل مناسـبة إىل كل مسـئول بمذكراهتا املفصلة يف هذا 
املوضـوع الـذي عرفت به خربة وختصصًا وإيانـًا ودعوًة، فضاًل 
عـن جهادهـا العام املوصـول، وجهدهـا التام املبـذول، يف كافة 

جماالت اخلدمة املتاحة، ويف حدود إمكانياهتا.

وكان من أثر خدماهتا أن تألفت أول جلنة إلصالح التصوف 
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يف التاريـخ احلديـث يف أوائـل عهد الثـورة وتلتها جلـان، كانت 

العشـرية ممثلـة فيها كلها - وإن مل يتهيأ هلـذه اللجان الوصول إىل 

الغاية لسـبب أو آلخر -، وال زال ذلك شـأن العشرية جهادًا من 

أجـل التصـوف احلق بن أدعيائـه وأعدائه. ويا هلا من رسـالة يف 

غاية الصعوبة قوالً وعماًل وحاالً، ونرجو أن يظل هذا قائًا حتى 

يأيت أمر اهلل، وتتحقق بإذنه هذه األهداف، هذا أوالً . أّما ثانيًا:

فروع العشرة وأقسامها:

فقد نرشت العشـرية فروعها يف اجلمهوريـة العربية املتحدة 

�مرص�، ُثّم يف العامل اإلسالمي والعريب خارج حدود اجلمهورية، 

حتى بلغت إىل كل منطقة فيها جالية مسـلمة، فهي- فيا نعتقد- 

اهليئـة املرصيـة الشـعبية الّروحيـة التـي ترتبط مع أهـل القبلة يف 

اخلارج بفروع ونواب ومندوبن عىل منهج روحي منظم، جعلها 

مرجعهـم وحمـل أملهم الكبـري، وجعل دارهـا املتواضعة قبلتهم 

التـي حيجون إليهـا كلا زاروا هذا البلد األمـن، جهاًدا عمليًّا يف 

غري دعوى وال دعاية.
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املؤمتر الصويف، واجلامعة الصوفية:

وكان هـذا هـو دعامة دعـوة العشـرية إىل أول مؤمتر صويف 

عاملي، باعتبار العشرية يف واقع أمرها جامعة صوفية عاملية، متلك 

القيادات الثقافية والوسـائل العلمية والشعبية ومعينات الدعوة 

 التـي مل تتهيأ لغريها، وإنا حـال دون حتقيق انعقاد املؤمتر لآلن��� 

- رغم رضورته - أمران:

��� العجز املايل يف العشرية.

��2 والعجز اخللقي يف منافسيها أعداء وأدعياء.

��� ثم عقدت العشـرية املحمدية بعد ذلك عـدة مؤمترات، حملية ودولية، 
ولقـاءات املركز العلمي الصويف، واسـتمرت العشـرية املحمدية عىل 
العهد بعد وفاة شيخنا اإلمام الرائد رمحه اهلل، وكان من أثر ذلك مؤمتر 
العشـرية الـدويل: »التص�وف منهج أصي�ل لإلص�الح«، يف الفرتة من 
26-28 شـوال �4�2هــ، املوافق 24-26 سـبتمرب ��20م، وقد 
اجتمع فيه عدد كبري من علاء الصوفية وباحثيهم، ومتثلت فيه اهليئات 
اإلسـالمية بمرص، ولقـي هذا املؤمتر نجاحـًا باهرًا، وصـدًى إعالميًا 

دوليًا واسعًا.
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الكلية الصوفية: واملجلة، واللجنة:

وكانـت العشـرية أول من أنشـأ يف التاريخ كليـة صوفية��� 
تعّطلت بسـبب العجز املـايل أيضًا، كا كانت العشـرية املحمدية 
أول مـن كـون املجمـع الصويف العلمـي، وأول مـن أصدر جملة 
صوفية متطورة متحررة هي جملة �املسـلم�، وأول من أنشـأ جلنة 

الدراسات الصوفية إلحياء الرتاث الصويف بإرشاف املجمع.

حركة البعث الصويف:

وكانت أول من أحدث حركة بعث إجيابية للفكرة الصوفية 
نبهـت األذهان وحررت األفـكار ودفعت إىل البحـث واملقارنة 
والـدرس والتدليـل والتوضيـح والتأليـف، وكانـت أول هيئـة 
تتلمذ فيها الشباب املثقف املتسامي والرجال اخلواص كمدرسة 
صوفيـة سـلفية جديـدة ذات مبادئ إسـالمية أصيلـة، وأهداف 
مثاليـة عريقـة، وجتاوب عميل مـع واقع احليـاة الرفيعة، وجتميع 

��� ثم كانت أكاديمية اإلمام الرائد للدراسـات الصوفية، واملركز العلمي 
الصويف، وعدد من املرشوعات العلمية والبحثية. 
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نظيـف صـادق للدعـاة إىل اهلل بحق من كل مذهـب وكل طريق 
حتى عال قدر التصوف وارتفعت هامته.

العلامء واخلطباء، والشعراء:

كـا كانـت العشـرية أول مـن حشـد شـعراء التصـوف 
اإلسـالمي يف حلقة ال نظري هلا يف العامل، وأول َمْن مجع الكتاب 
والعلـاء واخلطبـاء الصوفيـن يف دائرة تفتـي وتكتب وحتارض 
وختطـب وتناظـر يف أشـهر املسـاجد وأكـرب النـوادي وأكثـر 
املجـالت املسـلمة، كا كانت أول من مجـع الصوفية الرشعين 
يف كتلـة واحـدة رغـم اختالف مشـارهبم هي جملس العشـرية 

املحمدية اإلداري واالستشاري.

قسم السيدات والفتيات:

ويظاهـر كل هذا طاقة نسـوية مؤمنة من سـيدات وفتيات، 
وهبـن أنفسـهن لرتميـم البيـت املسـلم، والتذكري بعهـد أمهات 
املؤمنـن، وسـيدات السـلف الصالـح، مـع مسـايرة النافـع من 
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مقتضيـات العـرص احلديـث يف سـاحة ويرس وترفـع كبري وهلذا 
 القسـم نشـاط منظـم ومنهـج خـاص يف املجـال الشـعبي ليس 

له نظري.

اخلدمة يف املجاالت الثقافية:

ثم تبارش العشـرية بجـوار ذلك خدمات مرشفـة يف املجال 
االجتاعي واإلنسـاين والثقايف كأثر من آثـار التصوف اإلجيايب، 
وهي متـارس هـذه اخلدمات املتشـعبة عـىل الطريقة اإلسـالمية 
املتجددة املتطورة، بإرشاف رجال من خمتلف املذاهب واملشارب، 
 والطـرق الرشعيـة ليـس فيهم حمـرتف وال متنطع، وال مسـتغل 
وال متكهـن، وال متغطرس وال نفعـي، وال وصويل وال جاهل، 

وال خمرف وال مشعوذ، وال دعي وال عميل وال ألعبان.

األشواك، واملصاعب:

أّما عن العقبات واألشواك واملصاعب واملتاعب واملفاجآت 
ث وال حـرج، وإنـا يعزينـا أن هذا هـو برهان  والفواجـع فحـدِّ

الصدق وشارة القبول عند اهلل والبشري بعاقبة املتقن.
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أسلوب اخلدمة اإلسالمي:

ثم إن العشـرية مثاًل قد استحدثت أسلوبًا اجتاعّيًا إسالمّيًا 

جديـدًا يف الرعايـة االجتاعيـة للمحسـوبن عليها مـن اليتامى 

املسـتوجبن  والطلبـة  واملـرىض  الشـيخوخة  وذوي  واأليامـى 

للرعاية والطالبات، بحيث حتفظ عليهم إنسانيتهم، وال خترجهم 

من بيئاهتم، ثم تنفرد العشرية برعاية املهتدين لإلسالم، كا تنفرد 

بخدمة احلج خدمة عملية مكررة يف كل عام.

وبجوار هذا تبذل جهودها مع العاطلن، وترحيل املغرتبن، 

ومد يد العون يف طوارئ الوالدة والعجز واحلجز والوفاة واإلعانة 

عىل نوائب الدهر وجتهيز املوتى والدفن بمقابر العشـرية، والقيام 

بالتوفيـق واملصاحلـات، وتوزيـع األغذية واألكسـية واألحذية 

واألغطية- كلا تيرس ذلك -، وال تبخل عىل الجئ إليها بمعونة 

أدبية أو حسية طوق اجلهد.
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خدمات ثقافية منوعة:

وللعشـرية - بحمـد اهلل - مسـاجدها وزواياهـا وقاعـات 
االسـتذكار واملكتبـات وحلقـات القـرآن ودور احلضانـة ودور 
التأهيـل والعيـادات الطبيـة فضـاًل عن الـدروس واملحارضات 
اخلاصـة بالرجال والنسـاء، والدروس املخصصـة لتقوية الطلبة 
والطالبـات، وذلـك باإلضافـة إىل خدمـات جملـس الفتوى هبا، 
وإحيائها أيام اهلل ومواسـم اإلسالم واملناسبات القومية بالطريقة 
الرشعية التقدمية، وإنشـائها مدارس اجلمعة بمساجدها كتجربة 
رائدة، مما جيعل من أعجب العجب تناسيها أو الغفلة عنها، وهي 

تؤدِّي ما ال يؤديه غريها بأية حال يف كل جمال.

لسان حال الدعوة:

ومنذ ربع قرن��� تصدر جملة �املسلم� لسان حال هذه الدعوة 
قويـة ثرية متجـددة، متحـررة مكافحـة منافحة موجهـة مْبرصة 
مبـرصة حمققة متحققة تزداد عىل األيام قوة وفتوة مل تتخلف مرة، 

��� وما زالت تصدر بحمد اهلل تعاىل.
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ومل تتوقف مرة، ومل خيط فيها حرف فضاًل عن كلمة أو عبارة إال 

ومن ورائـه حياة من هدف معن أو فائدة مقصودة مقررة، وهي 

جملة مفتوحة متحركة، تشارك يف األحداث، وتندمج يف الوقائع، 

وحتمـل كلمـة اهلل يف حكمـة ودقـة وبعد نظـر، وتسـتغني بكثرة 

اخلالصات واألكاسري والثقافة املجمعة عن كثرة األوراق وكثرة 

 البحـوث املكـررة، حمافظة عىل شـخصيتها ومقاصدها املحددة، 

ال تقلد وال تناع.

وكان هذا هو سـبب حياهتا املستقرة يف هذا املزدحم الزاخر 

باملجـالت والصحـف اهلائلـة املؤيدة باملـال واجلاه والسـلطان، 

حتـى مل يكد يبقـى أمام هذه الصحف الكـربى جملة وال صحيفة 

إال أصبحت أو كادت أن تصبح يف خرب كان.

وإن قدسية هذه الصحيفة عند قرائها يف الداخل واخلارج مما 

ال يكاد أن يصفه القلم بحمد اهلل، برغم حمدودية شأهنا، وضعف 

ماليتها، وجتردها من وسـائل اإلعـالن والدعاية، والغالء املدمر 

يف الورق والطباعة.
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وأخرًا .. النتيجة:

والنتيجة التي نخرج هبا من كل هذا اإلمجال:

��� هـي أننـا أمام طاقـة تارخيية فريدة هائلـة ممثلة يف مجاعة 
وفروع وجملة، ومؤسسات ليست صورة مكررة، وال هي وضعية 
مرجتلة، وإنا هي قوة مستقلة متميزة بخصائص ذاتية، ال تشارك 
غريهـا وال يشـاركها غريهـا يف خدمـة وال فكـرة وال هدف وال 

سبب، فإنه ال معنى لوجودنا إذا كنا نسخة مكررة من غرنا.

��2 وأهنا حركـة - رغم قلة مواردها وعجزها املايل- ذات 
فعاليـة إجيابيـة يف حميطهـا املحـيل والعاملـي الفسـيح، عـىل جتدد 
وانطـالق وتصديـق وتقدميـة وأصالة وعمق حكيـم، متيض فيه 
عـىل خمطط عقيدي منظم رشيف بعيد عن الشـكوك ومنهج قيم 

مدروس بحمد اهلل.

��� وأهنـا متغلغلـة يف الضائر والبصائر، وأهنـا تؤدِّي عىل 
ين والدولة ليس هلا  تواضعها وإغفاهلـا خدمات غالية خالدة للدِّ
من نظري، وال تطاوهلا فيه هيئة أخرى ممن تأتيها األموال رغًدا من 

كل مكان لسبب أو آلخر.
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��4 وأهنا تعتمد يف كل هذه اخلدمات اجلالئل والتضحيات 
املوائـل عـىل مواردها الضحلـة املضغوطـة، يف عصاميـة نادرة، 
وترفـع فدائـي، وإيثار وطهر، ال يعرفه إال أهـل اهلل، ولوال ذلك 

لكان هلا فيا هتدف إليه شأن أي شأن.

��5 وأن املسئولن عامة، ويف خمتلف مواقع املسئولية ليلمسون 
الكثـري الكبـري مـن هذا املجهـود األثـري، ولكنهم ألمر مـا يكتفون 

بالكالم اجلميل واإلعجاب األمجل!! بأن الكلمة الطيبة صدقة.

ولعـّل مـن أسـباب إمهالنـا وإغفالنـا أننـا نحرتم إنسـانيتنا 
ودعوتنا، وأننا نريد بعملنا وجه اهلل وحده، وهو عيب ال نستطيع 
التخـيل عنـه، ولو ختلـت عنا الّدنيا بمـن فيها وما فيهـا، وإنا هو 

بالغ للنّاس، وإبراء للذمة، وتسجيل للتاريخ.

أّما بع��د، فإن العشـرية املحمدية لـو مل تكن موجودة لكان 
جيب أن تكون، فإهنا مجعت كل ما يف كل التشكيالت الشعبية من 
خري وبر ونشاط، وزادت عليها ما ليس عند غريها عىل اإلطالق 

وهلل األمر من قبل ومن بعد، وله احلمد يف األوىل واآلخرة.
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)الدعوة احملمدية(

- عقيدة عملية. أساسها: العلم، واإليامن، والعمل.

- وحقيقتها: خدمة التصوف املحمدي النقي، وإدماجه 
يف احلياة العامة.

- ووظيفتها: العالج واإلصالح، وقيادة ركب احلياة إىل 
معايل األمور.

- وميزهتا: التبش�ر باحلبِّ والس�الم، والرمحة واإليامن، 
واليقني والتسامي والسعادة.

- وهدفه�ا: رج�ع املس�لمني بالوس�ائل الروحاني�ة إىل 
وظيفتهم اإلهلية يف اخلالفة عىل األرض.

- واألخ�وة فيه�ا: رشف مبن�ي ع�ىل االعتق�اد والعبادة 
واألدب.

- ومنهجها: ما يف الكتاب والسنة.

- وغايتها: اهلل، واهلل خٌر وأبقى.
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ديِة ��� التعريُف بالطريقِة احملمَّ

ما بـن احلن واحلن تصلنا مكاتباٌت مـن إخوان وأحباب، 
يف بعض األوطان اإلسالمية يسألوننا شيئًا من التعريف بالطريقة 

املحمدية التي ننتسب إليها.

ولقـد عـرف اإلخوان من قبـل الفرَق األسـايسَّ الكبري بن 
الطريقة املحمدية والعشـرية املحمدية، فالعشرة املحمدية دعوة 
خلدمة التصوف عامة، ككتلة وجبهة واحدة ال نظر فيها إىل طريقة 
بالذات، وال نس�بة باخلصوص، وال إىل منهج مدد، ولساُن حال 

العشرة ملُة املسلم التي هي ملة كل صويف رشعي.

فالعشـرية بحمد اهلل هي اجلامعة الصوفية العاملية يف عرصنا 
احلارض، وجملتها جملة العامل الصويف، وال نزكي عىل اهلل أحًدا.

أّم�ا الطريقة املحمدية فدعوة صوفية مذهبية مس�تقلة، ذات 
كيان خاص ومنهج ذايت، ومقومات وخصائص معينة.

��� جملـة املسـلم، السـنة الثانيـة عـرشة، العدد التاسـع، غـرة ربيع اآلخر 
���82هـ� �� أغسطس ��962م�، كلمة الرائد.
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وقد رأينا أنَّ خري وسـيلة للتعريـف هبا، هو نرش اجلزء اآليت 
من اإلجـازة التي متنحها الطريقة املحمديـة للمتقدمن العاملن 
مـن رجاهلـا، فلعلها خـري وسـيلة للتعريف بأصل هـذه الطريقة 

اآلن.

أمـا أوراُد الطريقة، وأما اآلداب وغريهـا، ففي املطبوعات 
اخلاصة هبذا اجلانب، وإليك هذا التعريف، فا أعجبك َفُخْذ، وما 

مل يعجبك فدع، وإّياك وسوء الظن املوبق، والعاقبة للتقوى.

)1( تصوف املسلمني :

نعتقـد أنَّ التصـوف اإلسـالمي النقـي، إّنا نزل بـه الوحُي 
، قـال تعـاىل: ﴿  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ              ڎ   السـاويُّ
ڎ      ڈ  ڈ  ژ   ﴾ ]آل عمـران:79[، والرباني�ة هـي ما 
اصطلحنا عىل تسـميته ب� )التصوف( لسـبب أو آلخر، وأسـاس 
الربانيـة يف نص اآلية هو العلم واملدارسـة، ومقتضامها الطبيعي 

هو التخلق واملارسة.

فة هم أهل الربانية يف اإلسالم، والرّبانيون فيه هم  وأهل الصُّ
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فة نزل التكريم اإلهلي املعروف يف القرآن،  الصوفية، ويف أهل الصُّ

ْحَمن الذين  وأمر اهلل رسـوله أن يصرب معهم نفسـه، فهم ِعَباُد الرَّ

َل أوصافهم يف سورة الفرقان، وهم أهل األخالق والصفات  فصَّ

املضاف�ة إىل املؤمنني واملتقني واملحس�نني والصابري�ن يف مواضع 

شتى من كتاب اهلل عىل اختالف املوقع واألسلوب والبيان.

ولعل من أمجع أوصاف الصوفية أنم: التائبون، العابدون، 

اآلمـرون  السـاجدون،  الراكعـون،  السـائحون،  احلامـدون، 

باملعـروف، والناهـون عن املنكـر، واحلافظون حلـدود اهلل، فهم 

أهل الُبرشى يف احلياتن.

فالتص�وُف إذن وح�ُي اهلل الثاب�ت يف أع�ىل مراتب�ه، ثم هو 

بالت�ايل س�نة نبيه � حيَّ��ة يف أعىل درجاهتا، وحس�بك منها أن 

يكون التصوف فيها هو مقام اإلحس�ان، وقدس الذكر، وطب 

القلوب، وس�بيل املعرف�ة، ومعراج معايل األم�ور، ومعنى هذا 

أن التص�وف هو طلب الكامل، فهو فرض عني عىل كل مس�لم 

ومسلمة، من أغفله َأثَِم، وحاسبه اهلل.
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ثـم إنَّ التص�وف ه�و قضي�ة العق�ل والفك�ر، فهـو مـالك 

العقيدة.

وهو قضية القلوب واألرواح، فهو أساس العبادة.

وهو قضية األخالق واألدب، فهو دستور املعاملة.

وما الدنيا بيشٍء بعد هذه األقضية الثالثة.

والتصوُف حقيقٌة ربانية واحدة، مصدرها الكتاب والس�نة، 

وهي تبدأ من التوبة، وتنتهي باملعرفة عىل بر وبصرة.

أّما اختالف أسـاليب الرتبية والسـلوك والتعبد والرياضة، 

فرضورة طبيعية يف املجاهـدة، وهي تعود مجيًعا إىل أصول الدين 

وفروعـه، حتى تتـالءم ُشـعب الدعـوة، وتتجاوب مـع خمتلف 

الشـخصيات والبيئات، والقابليات واالسـتعدادات ﴿  ژ  ژ  

ڑ  ڑ  کک   ﴾ ]البقـرة:60[ ، ﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ں ﴾ ]املائدة :48[.



14�

وعليه فاختالُف أسـاء الطـرق الرشعية وتعدد أشـياخها، 

ال يعنـي سـوى اختـالف الوسـائل وحدهـا مع احتـاد األصول 

واألهداف مجيًعا: ﴿ ڃ  ڃ  ڃ    ﴾ ]الرعد :7[.

ونحن هنا نتحدث عن التصوف األبيض النقي، وال عالقة 

لنـا بتصوف غرينا عىل عالته، سـابقًا والحقـًا، وإْن كنا نحب أْن 

نحسـن الظنَّ بكل ما يقبـل التأوَل واالجتهاد، مما قد ُينسـب إىل 

تصوف أهل احلق، ولكل امرئ ما نوى.

ُثـّم إننا لو فرضنـا اخلطأ، بل لو فرضنـا االنحراَف يف رجل 

أو رجـال ممن انتسـبوا إىل هـذا اجلانب اإلهلي، فليـس معنى هذا 

أن نفرض اخلطـَأ واالنحراَف يف نفس الدعوة، أو يف بقية مجاهري 

املنتسـبن إليهـا، فالتصوُف يشٌء غري املتصوف، كاإلسـالم يشء 

غري املسـلم، فال يكـون ضالل املتصوف أو املسـلم كبرش، معناه 

أو اإلسـالم كديـن ﴿  ٿ  ٿ   التصـوف كمذهـب  ضـالل 

ٿ  ٿ   ٹٹ   ﴾ ]البقرة:220[.
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ديُة : )2( الطريقُة املحمَّ

ويف هـذا الفلـك اإلسـالمي الراقي، تـدوُر دعـوة الطريقة 
املحمدية، سـمحة بيضـاء، ليلها كنهارها، ولعـل َمْن فاته رشف 
االنتفاع هبا قد فاته اليشُء الذي ال يعوض، وضاع منه ما ال ُيغني 

عنه سواه، وال نزكي عىل اهلل أحدًا.

دي�ُة مـع أهنـا موصولـة السـند الروحـي  والطريق�ُة املحمَّ
ـادة النارصي�ة الش�اذلية أصاًل  برسـول اهلل � مـن سلسـلة السَّ
وأساسـًا، فإهنـا كذلك قد مجعـت بنعمته تعاىل فضائـَل وبركاٍت 
وأمدادًا وخصائَص كريمة، لعدة طرائق أخرى من أصول الطرق 
الرشعية الكربى كاخللوتية، والنقشبندية، والتجانية، والقادرية، 

واألمحدية وغريها كا سيأيت مفصاًل بإذن اهلل.

فاملريُد املحمديُّ موصول الس�ند بكل مدد، وهو مع متسكه 
املطلـق بطريقته، ومـع اعتزازه واعتداده الـكيل بمحمديته، ومع 
وفائـه اخلالد بعهده من اهلل، تراه أًخا لـكل مريد متحقق، وحبيًبا 
 لـكل داعيـة عارف، وأمينًـا لـكل ويلٍّ هلل، لكنه ال يقبـل التغفيل 
وال التضليل، وال يسكت عن النصيحة يف اهلل بالتي هي أحسن، 
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ُثـمَّ هو يطلـب العلم حيث كان، ولكن ال يذكر إال مع اإلخوان، 
كُر مشارُب تتلف ﴿ ڤ  ڤ  ڤ   فالِعلُم َمطالُب تأتلف، والذِّ

ڤ   ﴾ ]البقرة :�48[.

وهكذا جتدنا أصحاَب مدرسة صوفية حديثة مستقلة بكياهنا 
ومقوماهتا وحيوياهتا وخصائصها.

ولعّل من مميزات هذه الطريقة أيًضا أهنا جتعل العناية بالثقافة 
اإلسـالمية، واخلدمة االجتاعية واإلنسـانية يف منزلة ال تقل أبًدا 
عـن العنايـة بالرتبية الدينيـة والروحيـة، وترى أهنـا مجيًعا حلقة 
واحـدة، ُيفيض بعضهـا إىل بعض، وال غنـى لبعضها عن بعض، 
وال يقـوم بعضهـا إال ببعض، وهلـذا نقول إنه ال بـد من إصالح 

جذري يف الدعوة الصوفية احلالية حتى تؤدي رسالة اهلل.

)3( املنكراُت والبدُع :

ونحمـد اهلل تعـاىل عىل أنـه ليـس يف طريقتنا هذه سـبيٌل إىل 
 بدعـة أو حمـرم أو منكـر، وال إىل دخيـل أو مدسـوس أو ملفق، 

وال إىل انحراف فكري أو تعبريي أو عميل، أو غريه.
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وربام كان من اخلر ضورُة النصِّ عىل أنه ليس يف طريقنا: 
طبٌل، وال زمٌر، وال رقٌص، وال رايات، وال أش�اير، وال دلوق، 
وال مرقعات، وال طراطر، وال عكاكيز، وال سواري، وال مجع 
مج�وع، وال ركبة خليفة، وال دعاوى والية، وال كش�ف غيب، 
وال جتارة بالكرامات واخلوارق، وال اح�اف للتبطن واملخالفة، 
وال ق�ول باحللول واالحتاد والوحدة، وال لغو بمخالفة الريعة 
واحلقيق�ة، وال تس�� باإللغ�از والتحجية واإلش�ارة، وال تفتن 
بس�قوط التكالي�ف وص�ور العب�ادة، وال تبط�ل، وال تعط�ل 
وال ش�عوذة، وال غر ذلك من العبث والتشغيب الصارف عن 
خدم�ة احل�ق، بل إننا نكافح كل ذلك بكل ما لدينا من وس�ائل 

رشعية وطاقات.

وال  ُبـدَّ مـن اإلشـارة إىل أنـه ليـس يف طريقنا عـىل إخواننا 
وال  ماديـة،  عوائـد  وال  ماليـة،  مكـوس  وال  دوريـة  رضائـُب 
اشـرتاكات عينية، وإنا هي تربعات حرة واختيارية، ملن شـاء أن 
يتعاون مع صندوق اإلخوان اخلريي عىل الرب والتقوى ؛ ملواجهة 
مـا هو مفروض عـىل الطريقة من أعباء ومسـئوليات، وخدمات 
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دينيـة، وأخويـة، وإنسـانية، جتاه اليتامـى، واأليامـى، والفقراء، 
واملـرىض، والعجـزة، واملبتلن املحسـوبن رشًعا عـىل الطريقة، 
ثـم ملواجهـة ما ال ُبـدَّ منه من خريات املواسـم واملناسـبات، وما 
 ال رخصة فيه من اإلنشـاءات والصيانات والطوارئ واملفاجآت 

﴿ ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب ﴾ ]احلرش:9[.

)4( سبُب التسمية :

إنَّ كل من نطق بالشـهادتن مسـلٌم، سـواء عىص أو أطاع، 
لكـنَّ املحمديَّ هـو املطيع الصادق، وهذا هـو الفرق بن مفهوم 
املسـلم ومفهـوم املحّمـدي، ولّما اختـذت الطريقة لنفسـها هذا 
املنهـج الكامـل الّشـامل اجلامع بـن فضائل السـلف واخللف، 
ًدا - رسوَل اهلل � - ِقبلَتَها وأسوهتا وقدوهتا،  وجعلْت سيدنا حممَّ
ٍد  اشـتهرت باسم الطريقة املحمدية، نسـبًة مبارشة إىل سيدنا حممَّ
رسـول اهلل �، وتيمنًـا بحبه، وتفاؤاًل باسـمه، وتذكـًرا بذكره، 
وليس يف الّدنيا أرشُف وال أعىل وال أسـمى من قداسة النسبة إىل 
جنابه �، فال يفضل النسـبة إىل غريه عن النسبة إليه مسلم قط، 

وتلك أيًضا خصيصة فريدة لطريقتنا من نعمة اهلل.
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)5( قواعُد وأصوٌل :

- وليعل�م األُخ الصالح أنن�ا اآلن طائفٌة قليلٌة، مؤمنٌة فقرٌة، 
ماهدٌة غريبٌة ﴿  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ﴾  ]سبأ :��[، وال اعتبار 

عندنـا للمظهريات قـط، وال للكثرة أبـًدا ﴿ ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ﴾ ]األنعام:��6[.

- وإنَّ م�ن أص�ول مؤاخاتن�ا، قبولن�ا ع�ىل عالتن�ا ﴿ ۉ  
ۉ  ې   ې  ې   ﴾ ]اإلرساء:84[، فليـس بعـد الرسـول 
َبرَشٌ معصوم، وفرق مـا بن األولياء واألنبياء، هو جواز وقوع 
اخلطـأ من الويل، وعصمـة اهلل للنبي، فكيف بالفارق بن النبوة 

واإلنسانية العامة املجردة ؟!

- لكننـا نجعـل حتمي�َة التناص�ح يف اهلل بروط�ه واجب�ًا 
عينّي�ًا بيننا، ال رخصة في�ه، ونعتقد كذلك حتمية مواصلة األخ 
تثقيف نفسـه دينّيًا ومدنّيـًا وتعبدّيًا، وتثقيف أهله وبيئته بثقافته 

وحية. اإلسالمية الرُّ

- ونعتقـد حتمية مبايعة األخ زوجته، وأبناءه، وبناته، وكل 
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َمـن له عليـه والية هبذه الطريقة، وتكليفهم حتـت إرشافه بالتزام 
كافة أصوهلا وفروعها بالقدر املستطاع.

- ونعتقـد كذلـك حتميـة األدب املطلـق مع إمـام الطريقة 
وحسـن الظن به، ومتام االعتقاد فيه، ومالزمـة التعاون اإلجيايب 
معـه، وهكـذا للّسـالك عـىل اإلمـام حقـوق التلمـذة والبنـوة 
ـالك كل حقوق األسـتاذية واألبوة  والصحبـة، ولإلمام عىل السَّ

وحية املقدسة. الرُّ

- ونعتقـد كذلـك حتميـَة مالزمـة األخ ملجالسـنا العلمية 
والتعبدية واألخوية، ال يرصفه عنها إال عذٌر قاهر يقبله اهلل، إنما 

التصوف صحبة وقدوة وجهاد.

ـالك الداعية، أنـه قد ينقلب عليه أقرُب  - وليعلم األُخ السَّ
النّاس إليه، وربا كان يا أخي: رشُّ من خانك هو خري من أعطيَته 
أماَنك، فاعلم أهنا ُسنة اهلل يف البرش، فهي َقَدٌر ال ُيغني عنه حذر، 

وعلينا مقابلة املفاجآت والفواجع بالصرب والرضا.

- وليعلم أخونا يف اهلل أنَّ َمْن خالف عنا فليس منا ، وإن ظل 
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ينتسب إلينا، فإنام إثمه عليه ال علينا، وهبذه املخالفة ينسحب عنه 
رشُف صحبتنا، وينُتزع منه حقُّ أخوتنا، بطريقة ذاتية آلية تلقائية، 

ال حاجة معها إىل بيان أو إعالن، ﴿  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  

ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ       ﴾ ]الرعد :25[.

- وليتذك�ر األُخ أنَّ بيعتنا معه كانت ع�ىل: اعتقاد عقائدنا، 
واعتي�اد عوائدنا، وش�هود مش�اهدنا، والقول بأقوالن�ا، والعمل 

بأعاملن�ا، والتحق�ق بأحوالن�ا، والوف�اء باحلق لن�ا، ﴿ٹ   ٹ  
ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  

ڦڦ ﴾ ]األحزاب: 24[ سبحانه.

)6( الشيخ والطريق :

وقد أسـلفنا لـك أنَّ تصوفنـا ثابـٌت بالوحي، كتاًبا وسـنًة، 
وأنـه �طلب الكامل�، فهو فرض عني عىل كل مس�لم ومس�لمة، 
 فقـد تعـنَّ عليك إذْن التاُس سـبيل اهلل إىل الكـال بأهل القدوة 

﴿  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں ﴾ ]لقان:�5[.
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وتعن عليك اختياُر َمْن يدلك عىل صاحب السبيل، مفيض 
الكال ﴿ ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ﴾ ]الفرقان :59[.

وبالتايل وجب اختياُر اجلاعة التي جتاهد معها، فال يكفي أن 
تتقي وتنطوي ﴿    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   ﴾  ]التوبة:��9[، 

ووجب أن يتصل َنسُب الّصادقن فال ينقطع﴿ ەئ  ەئ  وئ  
وئۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ﴾ ]األنعام:90[.

ن�زل أحُد املريدين عىل زاوية الش�يخ ضيًف�ا، فأقراه ثالثة 
أيام، ثم قال له: يا ولدي: قد انتهت مدة الضيافة.

فقال املريد: إنام جئت ألتصوف.

قال الشيخ: ليس التصوف عندنا أن َتُصفَّ قدميك وغرك 
ُن لك، ولكن أبدأ برغيفيك فأحرزمها، ثم تصوف؛ اجعل  يموِّ

منشاَرَك مسبحتك، واذكر عىل دقات الفأس واملكوك.

وفية تدل ع�ىل ما يتناولونه من  )وق�د كانت األلقاب الصُّ
حرف ومه�ن وصناعات فمنهم الدقاق، والس�امك، والوراق، 
واخل�واص، .. وهك�ذا تعرف أنم كانوا بحق أمثاالً للمس�لم 

الكامل إيامنًا وعماًل وإجيابية. )أبجدية التصوف اإلسالمي(
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أال أيها النوام: وحيكمو، هبوا !! ���

ُث إخواين املنسوبن إىل التصوف اإلسالمي  بأي لسان ُأحدِّ

احلق؟!

بأيـة عبـارة أنادهيـم ليسـتجيبوا يل ويتبينـوا اخلطـر املحيـق 

بدعوهتم؟!

بأي صوت ُأسـمعهم حتى ينتبهوا من غفلـة الثقة بالنفس، 

والركـون إىل الالمبـاالة، والتعلـق بالوهـم اخلـادع، والتسـليم 

للغيب املجهول؟ أو اإلرصار عىل االلتزام والتوقف.

بأيـة كيفيـة أقنعهـم با أعرف، ومـا أرى، وما أخشـى، وما 

أنتظـر، ويـا طاملا نصحُت هلـم، والرائد ال يكـذب أهله، والفرع 

ال خيذل أصله ؟!

لقـد صحـت فيهم أمـس البعيـد، با هـو واقع اليـوم، وما 

��� جملة املسـلم، السنة الثامنة والعرشون، العددان الرابع واخلامس، غرة 
ذي القعدة ���97هـ�، �4 أكتوبر ��977م�، كلمة الرائد.
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سـيقع غـدًا فتشـنجت طائفة منهـم وقالوا: صبـأت، ومل يبحثوه 

ُثـمَّ مل يتناهوا عن منكـر فعلوه يب، وبالتصـوف املظلوم وال يزال 

أثر ذلك موروثًا للعجب الشـديد يف بعضهم، يتلقفه البعض عن 

البعض بال تبـرص وال تدبر، بعيدًا كل البعد عن إنصاف النفس، 

وإنصاف الدعوة، وإنصاف الواجب والواقع، وإنصاف احلارض 

واملستقبل، وليس يف النّاس أظلم ممن ظلم نفسه ووراثته وأمانته 

ورسالته، وهو يظن أن ظلمه هو اإلنصاف!!

ومـن العجب أنني أقابل من خصوم التصوف بنفس الظلم 

واجلفوة، والتحامل، وسوء الظن ولؤم الدعوى، وخبث املالحقة 

بل با هو أطغى، وأبغى.

وليـس هيمنـي أمر هـؤالء الذين هم عىّل، بقـدر ما هيمني 

أمـر أولئك الذين يظن أهنم مني �أال أهيا النّوام وحيكمو هبوا� 

بلغت اللهم فاشهد.

*  * *
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من وصايا الشيخ لألتباع

يف إحدى األمسيات بعد أن انتهت املحاضة الدورية من فضيلة 

ث معه بعض من ش�باب العش�رة  ش�يخنا اإلم�ام الرائد رمحه اهلل حتدَّ

حديث�ًا منوعًا، فوعدهم فضيلته أن يكتب وصاياه هلم مقاطع ش�عرية 

فيام طرقوه من موضوعات شّتى، ُثّم كتب فضيلته هذه القصيدة وهو 

يقول: إنني قصدُت هذا األسلوب قصًدا ألسباب شتى خماطبًا العقل 

والقلب معًا، ﴿  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ﴾ ]التغابن: 11[.

املقطع األول:

لن�ا ُق�ْدَوًة  َبْعَضن�ا  ث  ورِّ يقول�ون: 

عفا  ! فإّنا لنخشى الُخلف َبْعَدَك والضَّ

ثتك�م، فاعملوا إذْن فقلُت: بىل، ورَّ

مجيع�ًا كَف�ْرٍد َواِح�ٍد وِقُف�وا َصّف�ا !

فإّن لك�م َخْصم�ًا وَخْصم�ًا وإنكم

! اخلس�فا  أذاقك�م  ْقُت�م  تفرَّ م�ا  إذا 
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َيُئ�ُوُده وحي�ًدا  بع�دي  أًخ�ا  وإن 

وإن َج�دَّ محيل ذاك فاجتنب�وا الُخلفا

فإّن�ه أقمت�م  بع�دي  أخ  وأيُّ 

�ى َقفَّ أَث�ري  �ا ع�ىل  إذا حقًّ وريث�ي 

�ْمِس حيُج�ُب خلفه وإن وجوَد الشَّ

كواكَب َليٍل سوف يكشفها كشفا !!

َوقد ت�رك )املختاُر( ه�ذا )لصحبه(

!! األكف�ا  ليحمل�ه  س�أتركه  َوإن 

املقطع الثان:

س�تبدو ُفج�اءاٌت وَتْغ�دو مصاِعٌب

ولك�ن تن�اَدْوا ال ُرج�وَع وال َوْقف�ا

باَب�ُه دقَّ  َم�ْن  الدّي�اُن  ُيْس�لِم  فل�ن 

َوفَّ إذا  إلي�ه  الّداع�ي  َي�َدَع  َول�ن 



1�2

َول�و أنك�م قمت�م بح�قٍّ ع�ىل الذي
ُدعيت�م إلي�ه كان َواحُدك�م )ألفا(!

�ًة َوِقلَّ ُكْث�ًرا  بالق�وم  حْتِفل�وا  ف�ال 
لفى فبالكي�ف ال بالكمِّ ُتلتم�ُس الزُّ

املقطع الثالث:

َوإّن لك�م )ش�يًخا( ط�وى كلَّ منٍة
!! �ا  َعفَّ َمْثَلب�ٍة  كل  ع�ن  ولكن�ه 

ق�ى عم�ره يف اهلل والنّ�اُس حول�ه
ا خص�وٌم مجيعًا م�ا اْس�تكان َوال كفَّ

�ْلطاُن َوالبغي حني ال ه السُّ َوم�ا ه�زَّ
وقاي�َة م�ن َبْغ�ٍي وال َخ�ي الَحْتف�ا

ن�ا َزْحًف�ا فل�م حيتف�ل هب�ا أتت�ه الدُّ
وبالدعوِة البيضاِء والّرِف استكفى

ة وق�ال: كف�ى بالفق�ر فخ�ًرا َوِع�زَّ
لي�س كع�ز الفقر م�ن رشف ُيضفى
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املقطع الرابع:

وق�دوًة اعتب�ارًا  ألبنائ�ي  أق�وُل 

َب واس�توف مق�ال أٍب عان�ى وجرَّ

ف�ُت عن فق�ٍه وَبْح�ٍث وخدمٍة تصوَّ

ُمْس�َتْصَفى تواَت�َر  آب�اٍء  وم�راِث 

ف أبتغي ْ يِف والرِّ وميزُت بني الزَّ

رض�ا اهلل ال َعْرف�ًا َقْصدُت وال ُعرفا

َوس�نَّ�ًة كتاب�ًا  آل�و  ال  دُت  وج�دَّ

َوَلْم أستبح يومًا عىل خطأٍ حرف�ا !!

َوأحبب�ُت خلق اهلل ُحّب�ًا بال هوى!!

فأكرم�ُت نف�س َواتذُت هل�ا َمْرف�ا

َرت َوَأجلْم�ُت أفواه�ًا أَضلَّ�ْت َوَزوَّ

وكانت بوجه احلقِّ قد َعَصَفْت َعْصفا

ْبُت أصح�اَب الدعاَوى بما هلم َوأدَّ

من اجل�اِه َواألم�واِل واألثر األخفى
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وس�املُت ذا ِس�ْلٍم وحاَرْبُت َمْن دعا
إىل الَح�ْرِب ال ُعنْفًا أردُت وال َحْيفا

وَل�ْم َأْن�َس َفْضاًل م�ا وإْن كان تافهًا
ا َأَزْل َأْنَس�ى اإلس�اَءَة والَعْسف�ا َولمَّ

وَأْرَس�ْيُت أحجاَر األس�اِس لَدْعَوٍة
�ْمُس ال َيْوم�ًا ُتنال وال ُتطفا هي الشَّ

�ًة والَقْي�ُت م�ا الَقْي�ُت َغ�ْدًرا وِخسَّ
س�عيدًا ب�ه َكّم�ًا س�عيدًا ب�ه َكْيفا !!

ي النَّْف�َس أو أْرتيض هلا َولس�ُت ُأزكِّ
ف�ى جُتْ أو  القياَم�ِة  لَتْش�َقى يف  ِري�اًء 

الت�ي بالنِّْعَم�ِة  ْث�ُت  َحدَّ َولكنّن�ي 
�ا َل��فَّ َق�دٍر  ع�ىل  ربِّ�ي  نِ�ي  لفَّ هب�ا 

املقطع اخلامس:

َل�ُه َأُك�ْن  َل�ْم  بم�ا  َربِّ�ي  َضنِ�ي  فَعوَّ
�ا َزفَّ هب�ا  َزفَّ  األَْم�داِد  ِم�َن  بَأْه�ٍل 
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َوَأْش�َهَدن َربِّ�ي من الُحْك�م ِحْكمًة
ه ّسًا َعَج�ْزُت بِ�ِه َوْصف�ا َوِم�ْن ِسِّ

َيْقظ�ًة َونوجي�ُت  ذايت  يف  َونوِدي�ُت 
َوأْدَرْكُت ِمْن َغْيِب احلقائِق ما اْسَتْخَفى

ُحبيُت�ُه ق�د  بم�ا  َيْوم�ًا  َأُب�ْح  �ا  َوَلمَّ
ِم�َن الَغْي�ِب حتَّ�ى ال ُأق�اَد َوال ُأْنَفى

َوقلُت: كفان ذاك فليغضب الوَرى
مجيعًا، فحسبي َمْن أفاَض وَمْن َأْضَفى

املقطع السادس:

رس�التي تِْلُك�ْم  األبن�اُء  أهي�ا  أال 
َس�ْيفا معامله�ا  م�ن  َفس�لُّوا  إليك�م 

َوالنَُّه�ى َوالنُّب�ِل  َواإليث�اِر  فباحل�بِّ 
ْيفا مضْت دعويت فامضوا هب�ا َوَدعوا الزَّ

�ْلُم واإلسالُم والَبْذُل والِفدا هي السِّ
ْنيا، هي الَمَثُل األَْوف يُن َوالدُّ هي الدِّ
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َولس�ُت أرى إال الّتص�وف هج�رًة
َضْيف�ا مافل�ه  يف  أغ�دو  اهلل  إىل 

ُأسٌة اهلل  يف  اهلل  رج�اِل  َوُكلُّ 
�د أو ِحْلف�ا ت�رى أهله�ا إلف�ًا توحَّ

وإْن كان قد شاَب الّتَصّوَف َمسَح�ٌة
ف ننسُفُه َنْسفا ؟! ْ ْيِف ما للرِّ من الزَّ

ي�ِن ِم�ْن َقْبُل ش�اهبا وُكلُّ عل�وم الدِّ
َدِخيٌل َومْدس�وٌس َوما ُقذَفْت َقْذفا!

أّن�ه التََّص�ّوف  ع�ادى  َم�ْن  لَِيْعَل�َم 
َف ما ُيلَفى!! ُيعادي ِمن اإلْسالم َأرْشَ

املقطع السابع:

ويا َرّب فاْش�َهْد إنني ق�د َنَصْحُتهم
بأن يلزموا اإليامَن والُخلَق األَْصفى

وأن يلزموا الِعْلَم األصيَل َويْعكِفوا
ْكِر، يظهر أو يفى ْكِر ُكلِّ الذِّ عىل الذِّ
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ْف�ِق َلْحَظ�ًة وأال َينُ�وا يف النُّْصِح بالرِّ
ْفِق ُيوِقُظ َمْن َأْغَفى فليس كِمْث�ِل الرِّ

َأْم�َر )الِم�َراِء( ألَْهلِ�ِه ك�وا  َيْ�ُ وَأْن 
َفَحْسُب الُمَم�اري ما يبوُء ب�ه ُسْخفا

�ب�ًا حتسُّ ي�اء(  )الرِّ داَء  َيَدع�وا  وأْن 
ف�ا رَصْ وال  َأت�وُه  َع��ْدالً  ف�ال  وإال 

نِ�ي فإنَّ ع���اِء  بالدُّ َيْذُك�رون  وأن 
ألَْرُجُف َخْوف�ًا من ُمساَءلتي َرْج�ف�ا

ٌض وأن يس��وا َعْيب�ي فِمْث�يِل ُمع�رَّ
لَش�تَّى ُعي�وٍب ال ُتخ�اط َوال ُتْرف�ا

املقطع اخلاتم:

ًأ ُم�رَبَّ تقّي�ًا  َنْج�ًا  هل�م  َتَرْك�ُت 
ف�ا ْ ْيِف ُيْغنِي ُكلَّ َمْن َطَلَب الرِّ ِمَن الزَّ

َوِمْن خالِِص اإلْسالِم ِدينًا وَمْوطِ�ن�ًا
َرّف�ا َق�ْد  للتص�وِف  لِ�َواًء  َرَك�ْزُت 
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ْم�ُت ِم�ْن ُروِح التص�وِف ما إذا َوقدَّ
ِضْعف�ا رس�الَتهم  وا  أدَّ بِ�ِه  حتّل�ْوا 

ُأّم��ٍة ونض��َة  إص��الٍح  رس��الَة 
ش�ّف�ا تكامله�ا  ع�ن  حي�اٍة  وروَح 

املقطع األخر:

وي�ا رّب أمرايض محل�ُت وَل�ْم َأَزْل
ُأعان فأكرْم َمْن َدعا وبَِك اْسَتْش�َفى

فإنِّ�ي لع�يلِّ َي�ْوَم َأْم�يِض أك�وُن ق�د
َأَتْي�ُت ب�يٍء َأْس�َتِحقُّ بِ�ِه الُّلْطف�ا !

وي�ا رّب ُغْفران�ًا فقد َش�طَّ خاطري
ُغروًرا وق�د َأْقَبْلُت َأْلَتِم�ُس الَعْطفا

نِ�ي فإنَّ َلُدن�َك  ِم�ْن  َأمان�ًا  فَهْبنِ�ي 
َرجاًء بَِرْغم اخَلْوِف ال َأِج�ُد الَخْوف�ا

ْي�ُت األَم�اَن���َة كاِدًح�ا َحناَنْي�َك َأدَّ
وَأْخلِْق بَمْن أدَّى األمان�ة أن ُيْعَفى!!
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َرُج�ال  ِحْزبِن�ا  ف  َتُك�ْن 

مْكَت���ِم����ال اهلل  َأَح���بَّ 

َج���ِه����ال وإْن  إْنس����ان��ًا 

َع��ِم��ال  بِم���ا  يل  صِغ���رًا 

ُمنَْفِع�����ال ُكنْ�ُت  َمْهم�ا  ِء 

الُم��ُث��ال لنْفِس��َي  َنس�يُت 

ف���ال �����ُذوِذ  للشُّ ���ا  وَأمَّ

ب�َش���رٍّ م���ا وإن َس����ُه��ال 

ُمْخ��َتبِ���ال ع��اَت�ْب�ُت  وال 

ومبت��ه�ال م����ف�وظ����ًا 

ُمْرَتِج������ال اس�تْعليُت  وال 

أم����ال آم����ٌل  يبغ�ى  ��ن 
وَل�ْم أْف�َع���ل ذل��ي�َل َوالَ ���

ع����ال  الع�يلِّ  بالطَّ��ْب�ِع  ِس 

واعم�ْل لن�ا  اس�مْع   : بن�ىَّ

م�ا آيت  الُعْم�َر  َقَضْي�ُت 
َأْش�تِ���ْم ح���ي�ايت ق�طُّ فل�م 

أْو كبي����ًرا  أْضْب  وَل�ْم 

���و السُّ بلف�ِظ  َأْنطِ�ْق  وَل�ْم 

وم��ا ج���اَوْزُت ق���ْدِرَي َأْو

وَن�َع���ْم َن�َع���ْم  فللتَّ�ق�وى 

م��ا  ش���ّرًا  داَف�ْع���ُت  وال 

َس��َف���ٍه ذا  ج���اَدْل�ُت  وال 

ح���م�ن وِعْشُت بج��انِِب الرَّ

َعَم�ٍل ع�ن  اْس�تْكربُت  وَم�ا 

ح���ي�� إال  اّداي��نْ�ُت  وال 

أبخ����ْل وَل�ْم  َأْكَس�ْل  وَل�ْم 

النّ�ا يف  َم�ْن  النّ�اِس  فخ�ُر 

يا بين

���  ذليل وال: أي : » ذليل والء «.
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ليس هذا من التصوف

ليس من التصوف اإلسالمي: القول بمخالفة الرشيعة للحقيقة، 
أو أن أهـل احلقيقة ال يتقيدون بالرشيعة ، أو أن ظاهر اإلسـالم يشء 

غري باطنه ، أو أن مسلمًا عاقاًل ُرفع عنه التكليف .

وليس من التصوف : القول باحللول أو االحتاد ، أو الوحدة التي 
تزعـم أن الكـون هـو اهلل ، واهلل هو الكـون ، وما جاء ممـا يوهم ذلك 
عـىل لسـان بعضهم فهـو مؤول با يوافـق دين اهلل ، أو هو مدسـوس 
 عـىل القائـل ، أو هو مما قالـه يف حالة الفناء والغيبوبة عىل لسـان احلق 

عز وجل ، ونحن نستغفر اهلل للجميع ، ونحسن الظن بكل مسلم .

وليس من التصوف: الذكر عىل الطبل والزمر بأنواعه مها كان.

وليس من التصوف: حتريف أساء اهلل والرقص هبا ممطوطة ، أو 
حمولـة إىل أصوات سـاذجة ال معنى هلا ، وال قـراءة األوراد بغري فهم 

وال إعراب .

ولي�س م�ن التص�وف: لبس عائـم الريـش ، وال محل سـيوف 
 ، البطالـة  وال   ، البـالدة  وال   ، القـذارة  وال   ، والصفيـح   اخلشـب 

وال اجلهالة بدين اهلل ، وال ادعاء الوالية واملتاجرة بالكرامات .
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معلومات عن الطريقة احملمدية

)1( الطريقة املحمدي�ة: طريقة صوفية ، سلفية ، رشعية مستنرية، 

معرتف هبا رسـميًا ، أساس�ها: علم الكتاب والسـنة، وهي 

تنتسب إىل سيدنا » مم�د « � ، ظاهرًا من طريق األشياخ، 

وباطنًا من طريق التلقي الروحي املبارش ، من احلرضة النبوية 

الرشيفة .

 )2( س�ن�د الطري��ق�ة : شـاذيل أصــيـل ، مـن طريــق اإلمـام 

ابـن نـارص الدرعي ، الـذي ينتهي إليه نسـب خاصة فروع 

السادات الشاذلية املباركة ؛ فهي أخت شقيقة لكل السادات 

الشاذلية الرشعية .

)3( وللطريقة أنس�اب أخرى للتيم�ن والتربك متصلة باألقطاب 

األربع�ة املش�اهر ، ثـم بالسـادات اخللوتية والنقشـبندية ، 

والتيجانيـة والكتانيـة وغريهـا ؛ وهلـذا فنحـن نحـب مجيع 

الطـرق الرشعيـة ، ونعتـرب أننا أبنـاء عمومـة روحية يف اهلل 

تستوجب التعاون واملودة قوالً وعماًل .
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 )4( لي�س يف طريقن�ا طب�ٌل وال زم�ر ، وال رق�ص وال مواك�ٌب ، 
وال راياٌت وال أوشحة ، وال شعوذٌة وال جتارة ، وال ضائب 
وال مك�وس، وال أكل ألم�وال الن�اس بالباط�ل ، وال جيوز 
عندن�ا التظاه�ر والتفاخ�ر ع�ىل اإلطالق ، وإن�ام هي صورة 

صحيحة من أعامل السلف الصالح .

)5( طريقتن�ا ه�ذه للخ�واص أساس�ًا ، ثم هي لصف�وة اجلامهر 
الراش�دة ، وطالب احلقيق�ة والنور ؛ فال بد لكي تسـتكمل 
ثقافتك عن � الطريقة املحمدية � من أن تطالع �مطبوعات� 
الطريقة ، لتعرف مدى رشعيتها وتسـاميها ، مما يتناسب مع 
كل إنسـان يف كل زمـان ومـكان ، متـناسـقة مـع مطـالـب 
احليـاة، وتطـور الواقع ، وكرامـة اإلنسـان ، وخدمة الدين 

والوطن .

��6 فال بـد من مطـالعة كتاب � البداية � ، و� الدليل املجمل �، 
و� املنه�ج �، وأعــداد جمـلـة � املس�لم � ، وكتـاب � البيت 
املحم�دي � ، ثـم الكتـب األساسـية � أص�ول الوص�ول - 
أبجدي�ة التص�وف - الوس�يلة والقب�ور � لتدفـع عن قلبك 
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وعقلـك مـا يثـريه خصـوم التصـوف وأدعيــاؤه من ُشـَبه 
ُمضلِّلة واستشــكاالت باطلة، تعصبًا لغري وجه اهلل .

)7( يش�ط عن�دنا لقراءة األوراد واألحزاب واألذكار واألدعية 
) منف�ردًا أو يف مجاع�ة (: حسـن التوجـه ، ومتـام األدب ، 
وصحـة النطق ، والفهم ولـو إمجاالً ، واسـتحضار الرابطة 
الروحيـة ، بعـد التوبة واالسـتغفار واالسـتفتاح بيشء من 

كتاب اهلل وأدعية رسوله صىل اهلل عليه وآله وسلم .

)8( نح�ن نحب مجيع أولياء اهلل ، أحياًء وموتى ، من كل مذهب 
ومرب رشعي ، ونتربك هبم مجيعًا ، وكما ال نفرق بن أحد 
من رسـله تعـاىل ، ال نفرق بن أحد مـن أوليائه الصاحلن ، 
ونرتك احلكم باألفضلية بينهم إىل اهلل ، الذي ال يعلم الغيب 
 سـواه ، ونقـرر أن مـن ادعـى الواليـة فهـو كاذب ، فالويل 

ال يعلن عن نفسه .

واهلل املوفق املستعان .

* * *
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من أقوال شيخنا اإلمام الرائد
يف النصيحة لإلخوان واملريدين

هـذه جمموعة من األقوال الطيبة اجلامعة، واحلكم النافعة، كتبها 

نصيحـة لتالميـذه شـيخنا األسـتاذ اإلمام حممـد زكي إبراهيـم رائد 

العشرية املحمدية رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة .

قال ريض اهلل تعاىل عنه وأرضاه:

�- اإلخوان روح واحدة يف أجساد متعددة.

2- واإلخوان أغصان متعددة من رسحة واحدة.

�- الكسل واليأس من مفاتيح الذل والضياع.

4- عليك العمل، وعىل اهلل النتيجة.

5- العمل مع الغفلة خري من الغفلة عن العمل.

6- التوكل عىل غري اهلل تأكل، وأعظم الكرامة لزوم االستقامة.

7- ال تكون الزهادة باجلهل والبالدة، وإنا هي باجلد واالستفادة، 
وإجادة العبادة.
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8- ال يكـون الـويل مـن رجـال الدعـاوى والظهـور، وإال فقد 
اسـتدرجه زور الفجـور، وغره باهلل الغـرور، وكان يف دنياه 

يف روض ومن أخراه يف تنور.

9- اخلـري والرش عـدوى وتقليد، فأصلح الفـرد تصلح األرسة، 
تصلـح أخرى، تصلـح الناحية، تصلـح املجموعة، تصلح 

األمـة.

�0- عىل األخ يف اهلل: السمع والطاعة، فليس أضيع من اجلامح 
يف سوق الرضا، وال أمحق من اهلارب من سيف القضا.

��- األخ األمـي يف ذمـة األخ القـارئ، واألخ الفقـري يف ذمـة 
الغنـي، والضعيف يف ذمـة القوي، فميثاق األخوة يسـجل 

احلقوق، ويرتق الفتوق.

�2 - تتألف مجعية � زاوية � اإلخوان من مخسة، كا قام اإلسالم 
من قبل عىل مخسة، هم:

��� املصطفى صىل اهلل عليه وآله وسلم.

��2 أول من أسلم من الرجال � أبو بكر �.
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��� أول من أسلم من النساء � خدجية �.

��4 أول من أسلم من املوايل � بالل �.

��5 أول من أسلم من الصبيان � عيل �. عليهم الرضوان .

��- جيـب أن تعـظ النـاس بأفعالك قبـل أن تعظهـم بأقوالك، 

فالناصح بغري حاله كاملنفق من غري ماله.

�4- ال تـورط نفسـك يف الكاليـات، وجاهدهـا يف تـرك مجيع 

املكيفات، وال جتعل عليك سـلطانًا لشـهوة من الشهوات، 

واصبغ بيتك وقولك وعملك بصبغة اإلسالم.

ين، وال تتنطع فيه، واعمل جهدك بالسنن،  �5 - ال تفرط يف الدِّ

واعلم أن التقوى يف القلوب، والتزم الكال والوقار واجلد، 

وإياك وفضول القول والعمل.

�6- التمس العزائم، واستحرض نشاطك ومهتك، واعذر النَّاس 

إن أخطـأوا أو قرصوا، وإياك والكسـل، وإياك واليأس من 

روح اهلل.



177

�7- ال تنقطع عن جمالس اإلخوان، وارض بأحكامهم، ونفذها 
بأمانة، واحفظ تعاليمهم العرشة عن ظهر قلب، واسـتظهر 

ما استطعت األوراد واألحزاب واألدعية اخلاصة هبم.

د لسـانك النطـق بالعربيـة، وثقـف نفسـك باملعارف  �8- عـوِّ
ل دائًا  اإلسـالمية، وتعرف جهدك إىل السرية النبوية، وفضِّ
كل األشـياء الوطنيـة، والتقاليـد العربية اإلسـالمية، وكن 

عمليًا منفذًا ما اقتنعت به، غيورًا عليه.

�9- احرص تعاملك بكل وسيلة مع الصناع والتجار واملحرتفن 
مـن إخوانك، فإنَّا هم هم قربـاك، وأحق بمودتك ونداك، 

وسدد ديوهنم من زكاة مالك، ترض إخوانك وموالك.

20- اجعل لنفسك وردًا قرآنيًا، وامحل املصحف صديقًا ووليًا، 
واحفـظ عىل األقـل أربعن حديثًا نبويـًا، فإهّنا زادك إىل يوم 

تبعث حيا.

�2- اكتف بأقل كسـب ممكن يف معاملـة اإلخوان، واصدقهم، 
وأحسـن إليهـم بـا فضلـوك، فهـل جـزاء اإلحسـان إال 

اإلحسان.
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22- اجعـل من زكاة مالك وزرعك نصيبًا مفروضًا إلخوانك، 
وأوص هلم بجزء من تركتك قبل موتك، وانو احلج واقتصد 

له من مالك وإن قل.

�2- ارجـع يف استشـارتك وتقاضيـك واسـتفتاءاتك إىل كبـار 
إخوانـك يف اهلل، فإهّنم عشـريتك وحزبـك، لئال تضل وال 

تفتضح.

24- اطلب العلم حيث كان، وال تذكر إال مع اإلخوان، فالعلم 
مطالب تأتلف، والذكر مشارب ختتلف.

25- اعلـم أن كل من لك عليه حق الوالية مطلوب منك رشعًا 
أن تربيه عىل مبادئ اإلسالم ونخوته، وتلقنه تعاليم اإلخوان 
ودروسـهم، حتى يكون بيتك حرمًا مسـلًا، فيصبح وحدة 

بذاهتا من وحدات كتائب اإلخوان يف جيش اهلل تعاىل .

* * *
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* و يقول شيخنا ريض اهلل عنه :

-  ليس الطريق ملن سبق ، إن الطريق ملن صدق .

- َمـْن خالـف عنا فليس منا ، وإن انتسـب إلينا، ومسـئوليته فيا 
يأتيه عليه ال علينا .

- َمْن اعتنق مبادئنا ، وقرأ أورادنا ، فهو منا ، وإن مل نره ومل يرنا.

* و يقول شيخنا ريض اهلل عنه :

الراغ�ب يف مؤاخاتن�ا ليبلغ كلمة اهلل تع�اىل، ويؤدِّي واجب 
خالفته عن اهلل نحو نفسه وأهله ووطنه ودينه، عىل ُطْهر ونظافة، 
ووضوح وانكشـاف، وتواضع مطلـق، وعىل رضًا من اهلل، ومن 

الشعب، ومن الدولة، بحمد اهلل تعاىل .

فليعلم أوالً وأخرًا :

- أننا قلة فقرية مؤمنة .

- وأنَّ قوتنـا يف قلتنـا، وأنَّ فخرنـا يف فقرنـا، وأنَّ رسَّ نجاحنا يف 
إياننا .
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- وأننـا نؤمـن بالتعبـد والفضيلـة والعلـم والعمـل، وأننا نكره 
التفاخر والتظاهر والتكاثر والدعاوى .

- وأنَّ سبيلنا � احلق �، ولو مل يكن معنا أحد .

- وأنَّ وسـيلتنا التعبد والدعوة، والعلم والعمل، وحسـن الظن 
وحسن اخلُُلق .

- وأنَّ مذهبنا � احلكمة واملساملة �.

- وأنَّ غايتنا � اهلل � تعاىل وحده .

فـإن كان الراغـب يف مؤاخاتنا قد أرضاه هـذا املذهب، فإن 
كان متصوفـًا بالفعـل فهـو عىل طريقتـه ومرشبه وبركة شـيخه، 
يسـري معنا متعاوًنا يف حتقيق أهدافنا، وال نطلب منه إالّ أن يتزود 
بــ �املحمديـة� التـي ال خيطئها إالّ حمـروم؛ فــ � املحمدية � هي 
ل كل حركاتك  التسـامي بما أنت عليه إىل أعىل مراقيـه، وأن حتوِّ

وسكناتك وأفعالك إيل عبادات خالصة هلل .

ـا إذا لم يكـن األخ قد تصوف، فإن شـاء دللنـاه عىل من  أمَّ
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نرجو أن يوصله إىل اهلل من السـادة ، وإن شاء آخيناه عىل مرشبنا 
الذي نمارسـه يف اهلل، سـواء يف ذلـك الرجال والنسـاء والفتيان 

والفتيات  .

ٍد وعىل آلِِه وَصْحبِِه وَسلََّم * * وَصىلَّ اهلل عىل َسيِِّدَنا ُمَمَّ

التصوف هو سبيل اإلصالح

» إن التص�وف - وه�و ك�ام نس�ميه )علم فق�ه املعرفة(، 
وه�و ما جاء ب�ه الوحي من علم وإي�امن وعمل وخلق وجهاد 
العس�كري  النج�اح  لتحقي�ق  حتمي�ة  ضورة  واس�تعالء - 
واالقتصادي واالجتامعي والسيايس والعمران وغره . فهدف 
التص�وف إص�الح الف�رد، وبإص�الح الفرد يصل�ح املجتمع، 
ألن الف�رد الصال�ح ال يص�در عنه إال العم�ل الصالح، واألثر 
الصالح، ثم إن الصالح عدوى والفساد عدوى، ومتى ما كثر 
الصاحلون َقّل يف الطرف اآلخر الفاس�دون. وهكذا يبدو األثر 

الطبعي التدرجيي للتصوف الصحيح وأنه ضورة أكيدة «

)اإلمام الرائد(





ترمجة موجزة وتعريف
بفضيلة اإلمام السيد

كتبها
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محــدًا هلل، وصالًة وسالمًا عىل مصطفاه، وعىل آله وصحبه 
ومن وااله، يف مبدأ األمر ومنتهاه.

وبع����د:

هذه ترمجة موجزة وتعريف بفضيلة شيخنا اإلمام العارف 
باهلل: سيدي ممد زكي إبراهيم رائد العشرية املحمدية، وشيخ 
الطريقة املحمدية الشاذلية، رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة . أكتبها 
بـا لزمته وأخذت عنه وخربُت علمه وفضلـه عن قرب ؛ وإّن 
ما أنا ذاكره هنا ما هو إال قليل من كثري، وغيض من فيض، من 

غري مبالغة وال هتويل.

وقـد نرشت هذه الرتمجة بـ �جملة األزهر الغراء� عقب وفاة 
شـيخنا رمحه اهلل مبارشة، ثـم نرشت عدة مرات بمجلة املسـلم، 
وقد زدُت فيها هنا بعض الزيادات الرضورية النافعة، واهلل تعاىل 

من وراء القصد، وعىل اهلل قصد السبيل.
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وقد رشعُت يف كتابة ترمجة موسـعة لشـيخنا رمحه اهلل تعاىل، 
تتناول تفصيل جوانب من حياته وفكره ومعارفه، أسأُل اهلل تعاىل 
ه الواجب  التوفيـق إلمتامها، عسـى أن يؤدِّي ذلك شـيئًا مـن حقِّ

علينا رمحه اهلل تعاىل.

وإّن العـربة مـن الرتمجة االقتـداء واالسـتفادة، فلعّل قارئ 
هـذه الرتمجة أن يصيب مـن علو اهلمة ونفـوذ العزيمة ما ينفع به 
ر عن سـاعد  نفسـه والنّاس، ولعله جيد فيها فكرًة أو هدفًا فيشـمِّ

اجلد يف العمل عىل فكرته، أو الوصول إىل هدفه .

- مولده ونشأته:

ث الشـاعر، بقية   هو شـيخنا وأسـتاذنا اإلمـام الفقيه املحدِّ
الّسـلف الّصالح: ممد زك�ي إبراهيم، رائد العشـرية املحمدية، 
يـن، وكنيته: أبو الربكات، رشيف  اس�مه: حممد، ولقبه: زكي الدِّ

حسيني أبًا وأمًا .

بـوالق  بحـي  والـده  بمنـزل  القاهـرة  يف  اهلل  رمحـه  ولـد 
أبو العال، وتاريخ مولده حسـب ما هو مدّون يف أوراقه الرسمّية 
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��9�6/8/22م�، فيكـون قد قضـى من العمر يف هـذه احلياة 

الدنيـا ��82 عامًا، حسـب ما هو مـدّون يف األوراق الرسـمّية، 

إال أن عنـدي مـن األسـباب العلمية والتارخيية مـا جيعلني أؤكد 

أن الشـيخ رمحه اهلل قد ولد قبل هـذا التاريخ بنحو عرش سـنوات 

تقريبـًا، ثـم تأّكـد يل ذلك متامـًا فرأيت بخط شـيخنا رمحه اهلل أن 

مولـده كان يف ��906/8/22م�، فيكـون عمـره الفعيل ��92 

عامًا، قضاها يف جهاده ودعوته، يف علٍم وعمل .

ووالد الش�يخ: هو العامل األزهري الشيخ إبراهيم اخلليل بن 

عيل الشـاذيل، صاحب كتـاب » املرجع: معامل امل�روع واملمنوع 

من ممارسات التصوف املعارص «، وله سلسلة مقاالت نرشت يف 

جريدة اإلخوان سـنة �9�2 م، كـا أن له بعض املقطوعات من 

وحي الرائق، وقد مجعُتها مـع نبذة عن حياته وطبعت  الشـعر الرُّ

يف رسالة مطبوعة��� .

وَجّد الش�يخ ألمه: هو الشيخ حممود أبو عليان، أحد شيوخ 

��� يف عدد خاص باإلمام إبراهيم اخلليل الشاذيل، من نرشة أهل الصفة.
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الطريق العلاء املجددين، تتلمذ عىل يد الشيخن اجلليلن الشيخ 

حسـن الِعْدوي احلمزاوي، والشيخ عليش شيخ مالكية عرصه، 

وقـد أثنى عليه ومدحه وترجم له الدكتور عبد املنعم خفاجي يف 

كتابه عن التصوف���.

فوالـد الشـيخ وجده ألمـه كالمها مجع بن مشـيخة الطريق 

الصويف �الرتبية واإلرشـاد والتزكية�، والعلم األزهري، ويعترب 

جهادمها امتدادًا جلهاد أعالم املدرسة األزهرية يف القرن املايض، 

كالشـيخ عيل الصعيدي، والشـيخ أمحد الدردير، والشيخ األمري 

الكبري، والشيخ عليش، والشيخ حسن الِعْدوي، وأرضاهبم.

واملدرسـة األزهرية مدرسـٌة علمية صوفية إصالحية، كان 

هلـا عظيم األثر يف حفظ العلـوم األزهرية، وتنقيـة التصوف من 

كثري مما شـابه من بدع وحوادث، كا كان هلا أثر واضح يف احلياة 

االجتاعية والسياسية .

��� انظـر: التصـوف يف اإلسـالم وأعالمـه، للدكتـور حممـد عبـد املنعم 
خفاجة، ص 99، ��0 .
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ت�خرج�ه يف األزهر:

ويف   نشـأ شـيخنا اإلمـام الرائـد يف هـذا اجلـو العلمـي الصُّ
وحي،  األزهـري، ممّـا كان له أكرب األثـر يف تكوينه العلمـي والرُّ
فتلقـى العلم ابتـداًء عىل يد والده، وحفظ القرآن عىل يد الشـيخ 
جـاد اهلل عطيـة يف مسـجد السـلطان أيب العـالء، والشـيخ أمحد 
الرشيف بمسـجد سـيدي معروف، وكان حينئذ ما بن التاسـعة 

والعارشة من عمره .

ُثـّم التحـق بمدرسـة � درب النشـارين االبتدائيـة �، وكان 
االبتدائـي حينئذ يـوازي املرحلة اإلعدادية اآلن، ثـم انتقل منها 
إىل مدرسـة � هنضة بوالق الكربى �، وكانت من أشهر املدارس 

يف ذلك الوقت .

ُثـّم التحق باألزهـر الرشيف فأخذ فيه املرحلـة الثانوية، ُثّم 

مرحلة العاملية القديمة، وليس بن يدي اآلن ما أعرف منه تاريخ 

خترجـه يف األزهر عىل وجه التحديـد، وإْن كانت الدالئل حترص 

ذلك يف الفرتة ما بن �926م إىل �9�0 م .
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وقد ذكر يل الشـيخ رمحـه اهلل كيف أدَّى امتحـان العاملية ؟! 

ل عندي بصوته �،  وكان ذلك يف جملس خاص معه � وهو مسـجَّ

فكان مما قاله رمحه اهلل:

» ُكنّـا يوم االمتحان نصيل الفجر يف مسـجد اإلمام احلسـن 

�الطالـب واللجنـة�، ونحـرض درس الشـيخ السـالوطي بعـد 

الفجر، وكان حيرضه العلاء باعتبارهم تالميذ للشـيخ، ُثّم ننتقل 

لصـالة الضحى يف األزهر الرشيف، وتذهب اللجان إىل الرواق 

العبـايس يف عدة غرف، يف ُكلِّ غرفة جلنة، ويدخل الطالب ومعه 

أوراقـه وكتبه التي تم تعيـن االمتحان فيها، وكان رئيس اللجان 

الشيخ عبد املجيد اللبان رمحه اهلل، وظللُت أمام اللجنة حتَّى أذان 

العـرص، وعند ذلك ختـم االمتحـان بالّصالة الّشـافعية � اللُهمَّ 

صّل أفضل صالة عىل أس�عد خملوقاتك س�يدنا ممد وعىل آله .. 
إلـخ�، وكان اخلتم هبذه الصيغة إيذانـًا بنجاح الطالب وحصوله 

عىل العاملية األزهرية.

وأذكـر أهنم حـددوا يل يف علـم البيان � حتقيـق اخلالف بن 
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السـعد والسيد يف االسـتعارة املكنية � السـعد التفتازاين والسيد 
 اجلرجـاين .. ويف النحـو بـاب املبتـدأ واخلـرب، ويف التفسـري آية: 

﴿ ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  
ڻۀ  ﴾ اآليــة ]آل عمران: 7[ «.

هذا ملخص ما ذكره يل شـيخنا رمحـه اهلل تعاىل عن امتحانه 
العاملية األزهرية .

رحلة مع القرآن الكريم:

بدأت رحلة شيخنا اإلمام حممد زكي إبراهيم رائد العشرية 
املحمديـة رمحه اهلل مـع القرآن الكريم منذ صغـره، فبدأ بحفظ 
القرآن الكريم مبكرًا - كا ذكرُت آنفًا - عىل يد الشيخ جاد اهلل 
عطيـة بمسـجد السـلطان أيب العالء حيث كانـت تقيم أرسته، 
وأتم حفظه عن ظهر قلب عىل يد الشيخ أمحد الرشيف بمسجد 
سيدي معروف، وكان حينئذ بن التاسعة والعارشة من عمره . 
ويف األزهر الرشيف اعتنى بكتاب اهلل تعاىل وتفاسـريه، وكتب 
إعرابـه ومعانيه، وقراءاته، وعلومه بأنواعه، وقد ظهر أثر ذلك 



1�2

واضحًا جليًا يف حياته الدعوية �خطابة وتدريسًا وتأليفًا وفتوى 
وإرشادًا�.

فقد كان جملس درسـه رمحه اهلل مليئًا بفرائد الفوائد القرآنية 
النـادرة، قلـا ذكـر حادثـًة أو حكـًا أو موعظـًة إال ودليلهـا من 
كتـاب اهلل تعاىل يف املقدمة، والكثري من دروسـه هو رشح آليات 
من كتاب اهلل تعاىل، وال أنس يومًا رشح يف درسه سورة �الرمحن� 
آيـة آية، فبدأ بمعنى اسـمه تعاىل � الرمحن � وأنـه جامٌع لصفات 
اجلال واجلالل، ُثّم ذكر أسـاء سـورة الرمحن، ومنها أهنا تسمى 
عـروس القـرآن، ُثّم عـّرج عىل قصة سـيدنا عبد اهلل بن مسـعود 
وجهره بآيات من سورة الرمحن عىل أهل الرشك وعبادة األوثان، 
ُثّم انطلق يف معاين آيات سـورة الرمحن، وروى حديث اجلّن كلا 
سـمعوا قول احلق ﴿ ھ  ھ  ھ  ھ   ﴾ فكانوا أحسن 
مردودًا من اإلنس وقالوا: » ال بيء من نعمك ربنا نكذب فلك 
احلم�د «���. إىل آخر ما يف هذه السـورة من معاين عظيمة جليلة، 

يف درٍس استمر قرابة ثالث ساعات .

��� رواه الرتمذي ����29.
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وإنك لتجد بن ثنايا دروس فضيلة اإلمام الرائد من الفوائد 

العظيمة واملعاين الشـاردة اجلليلة، فـرشح يومًا معنى قول احلق: 

 ﴾ ں    ں   ڱ   ڱ     ڱ        ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    ﴿

وأفاض يف  تاريخ البيت احلرام، ومعنى بكة ومكة .. إلخ .

ويومـًا كان يرشح قـول احلق تعـاىل: ﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ   ڤ     ﴾  فـكان ممـا قـال: إّن مـن ريض اهلل تعـاىل عنهـم 
يلهمهم اإلجابة فيقول أحدهم: غرين كرمك يا رب، أال ترى أنه 

مل يقل: ما غرك بربك اجلبار أو القهار أو املنتقم .

وأخربين شـيخنا العالمة الدكتـور أمحد طه ريان حفظه اهلل، 

أنه كان لشـيخنا اإلمام الرائد درس يف التفسـري يف بيته يف شـارع 

سليان باشا، وأنه كان قارئ الدرس، الذي يقرأ آيات من كتاب 

اهلل تعاىل، ثم ينطلق اإلمام الرائد يف تفسريها.

وقـد متيّزت االحتفـاالت الدينية التـي كان يقيمها رمحه اهلل 

بأصوات الشـيوخ األجالء من احلّفـاظ املتقنن، أصحاب األداء 
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املميَّـز، وهنا أذكـر أول لقاء للقارئ الطبيب أمحد نعينع بالشـيخ 

رمحــه اهلل، إذ بعد أن قرأ الشـيخ أمحد نعينـع انطلق اإلمام الرائد 

يبن للحارضين خفايا بعض أحكام التالوة عند حفص، ويرشح 

بعض وجوه القراءات ما يبهر العقول .

* وكان رمحه اهلل تعاىل حيثُّ عىل املحافظة عىل الورد القرآن 
اليومي، وتفصيله:

� - قـراءة ما تيرس من القـرآن يوميًا، ولو آيات قليلة، حتى 
خيتم القرآن، ثم يبدأ فيه من جديد، وهذا شـأن احلال املرحتل كا 

ورد يف احلديث الرشيف .

2 - قــراءة ســورة � الواقـــعـة � بـعـد صـالة الفجــر، 
و�الرحــمن � بــعد العـرص، و � يـس � بـعد املغـرب، و�تبارك 
امللك� بعد العشـاء، و�الدخان � ليلـة اجلمعة، و� الكهف � يوم 
اجلمعـة، وقـد فّصـل دليل قـراءة هذه السـور وفضلهـا يف كتابه 

�أصول الوصول� ويف غريه من كتبه ريض اهلل عنه .

� - قـراءة السـور واآليـات ذات اخلصائـص، والفضـل 
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العظيـم، واألجر الكبـري، مما ورد فيها أهنا تعـدل ثلث القرآن أو 

ربعه، كسـورة اإلخالص، والكافرون، والزلزلة، وآية الكريس، 

وخواتيم البقرة، ونحو ذلك .

فكلُّ هذا من السـنن املؤكدة، واملسـتحبات، والفضائل، ممَّا 

هو رضوري للّسـالك إىل اهلل تعاىل، املرتقـي يف درجات الكال، 

بعد حمافظته عىل الفرائض والواجبات، وأدائها عىل أكمل وجه يف 

أوقاهتا، إذ ال بـد للسالك إىل اهلل من معرفة مراتب األعال، وأن 

يكـون فقيهًا باألولويات، عليـًا بالرضوريات، فال هيتم بالفروع 

ويرتك األصـول، ويقيض وقته يف النوافل مـع إمهاله الواجبات، 

فيكـون كمن يزين جدارًا هشـًا ال أسـاس له، يوشـك أن ينهار، 

وال حول وال قوة إال باهلل .

وفضاًل عن اهتام شـيخنا رمحه اهلل بالقرآن يف جمالس علمه، 

فقـد كان رمحـه اهلل كثـري التـالوة لـه، حيث عـىل جمالـس تالوته 

ومدارسـته، فعمرت مسـاجده باملجالس القرآنية تالوًة وحتفيظًا 

وتعليم أحكام، واهتّم بالكتاتيب، وحثَّ عليها .
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* وقد كتب عّدة مؤلفات قيِّمة حول كتاب اهلل عزَّ وجل، منها:

1( اإلس�كات ب�ركات الق�رآن ع�ىل األحي�اء واألم�وات، وهو 
مطبوع، حول األوراد القرآنيـة، ومعاين االختيار والتفضيل 
بـن السـور واآليات وهو بحـث نادر، وخصائـص القرآن، 
وفضائل بعض سـوره، وانتفاع امليت بـه، والتداوي والرقية 

والعالج بالقرآن .

2( ح�ول مع�امل الق�رآن، وهـو مطبـوع، عبـارة عـن معلومـات 
وحقائـق ال يسـتغني عنها عامل وال معلِّـم وال متعلم، وثقافة 
قرآنيـة أساسـية، بمنهج علمي، مع ذكـر الدليل، عىل طريقة 

جتمع بن الفقه واحلديث .

3( مع�ارج البه�اء األق�دس ملح�ات من فق�ه املعرف�ة ودرس يف 
التوحي�د من س�ورة اإلخالص، وهـو مطبوع أيضـًا ، حول 
سـورة اإلخـالص وفضلها وما حوتـه من معـاين التوحيد، 
مجعـًا بن العقيـدة والتفسـري والتصوف، وعـىل صغر حجم 
هذا الكتـاب، فإن مادته العلمية متخصصـة، وعبارته حمققة 

موجزة . 
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4( تفس�ر آيات خمتارة من كتاب اهلل تعاىل، كآيات الرب من سورة 
البقرة، وأوائل سورة اإلنسان، وغريها، وهو ما زال خمطوطًا، 

أسأل اهلل تعاىل أن يوفق لطباعته .

5( حلظات التجيل، تفس�ر خمتارات من سور القرآن، منها التوبة 
واحلجرات، وقد فقد يف حياة شيخنا رمحه اهلل عند نقل مكتبته 

كا أخربين، ومل يتسن يل االطالع عليه.

6( بحوث يف لغة القرآن: وهي جمموعة من البحوث يف مفردات 
القرآن وكلاته، ومـا فيها من إعجاز لغوي وتركيب فريد، 
وقـد تطرق فيها ليشء من علوم القرآن الكريم، نرش بعض 
هـذه البحوث بمجلة منرب اإلسـالم التي يصدرها املجلس 
األعىل للشـئون اإلسـالمية، وبعضها أذيع يف برنامج � لغة 

القرآن �.

هذا، عدا الدراسـات والبحوث واملقاالت القرآنية املتناثرة 
باملجالت اإلسـالمية، ويف جملته � املسلم �، والتي أخص بالذكر 
منها بحثًا نادرًا عن التفسـري اإلشاري وتفاسري السادة الصوفية، 
وقد اختذته ُعْمدة يف رسـالتي » التفسر اإلشاري للقرآن، دراسة 
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علمية تأصيلية «. ولشيخنا بحث قيِّم يف التداوي بالقرآن، وآخر 
فريد يف معاين االختيار والتفضيل لبعض السور القرآنية .

وممـا ينبغـي أن يذكـر - يف جمـال ذكـر الفضل ألهلـه - أنَّ 
شـيخنا رمحـه اهلل تعـاىل كان ِمْن أول َمـن نادوا بتسـجيل القرآن 
الكريم برواية �الدوري� وبقية القراءات، وهذا مسـجل يف جملة 
املسـلم يف وقته . وقد كان األستاذ لبيب السعيد وكيل عام وزارة 
األوقـاف وأمـن العشـرية املحمديـة الثقـايف وقتها هـو أول من 

سّجل تالوة القرآن عىل أسطوانات .

شيخنا ورواية احلديث الريف:

باإلضافـة إىل ما تلقاه من الفقه والتفسـري واحلديث وسـائر 
العلوم الرشعية باألزهر الرشيف اهتمَّ شـيخنا اإلمام حممد زكي 
إبراهيـم اهتامًا خاصًا بتلقي علم احلديـث �رواية ودراية � عىل 
ثن ؛ يف وقٍت َقلَّت فيـه رواية احلديث،  يد الشـيوخ الـرواة املحدِّ
وأصبح رواة احلديث ومن هيتم بعلومه يف مرص والعامل اإلسالمي 

قلة نادرة تعد عىل األصابع .
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ونجد اهتام شـيخنا رمحه اهلل باحلديث رواية ودراية واضح 
املعامل يف مؤلفاته، وقد نقل عنه الشـيخ احلسيني هاشم والدكتور 
ثون يف مرص� أن أكثر مؤلفاته  أمحد عمر هاشـم يف كتاهبا � املحدِّ
عـىل طريقـة أهـل احلديـث، وانظـر لذلك مثـاًل رسـالته يف ليلة 

النصف من شعبان، ورسالته يف احلديث الضعيف .

وقد أجازين رمحـه اهلل بخط يده بمروياته يف احلديث والفقه 
واألصول واللغة ومما جاء يف إجازته:

» وأخـريًا .. وبالتايل وعـىل اإلجـال ؛ فإننـي أروي قراءة، 
واملكـرر  املوصـول  بـاإلذن  وإجـازة،  ووجــادة،  وســاعًا، 
واملعاجـم،  واألسـانيد،  والفـهـارس،  واجلوامـع،  باألثبـات، 
واملسلسـالت، واملخترصات، عن أشـياخي األماجد األكرمن: 
سـيدي حممد حبيب اهلل الشـنقيطي، وسـيدي علـوي بن عباس 
املالكي احلسـني، وعن سـيدي أمحد الصديق الغاري، وشقيـقه 
السـيد عبد اهلل الصديق الغاري، وسيدي حممد زاهد الكوثري، 
نائب عام شـيخ اإلسـالم برتكيا قبل االنقالب �أي عىل اخلالفة 
العثانيـة� وسـيدي أمحـد عبـد الرمحــن البنا، وسـيدي الشـيخ 
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امُلعّمـر السـيد حممد عبد اهلل العـريب العـاقـوري الليبي املرصي، 
وسـيدي الشـيخ إبراهيم الغالييني الدمشـقي، وسـيدي الشيخ 
حسـن حبنكة امليداين السـوري، وسـيـدي الشــيـخ الببـالوي 
املصـري، وسـيدي الشــيخ حسـنـن خملـوف املفتـي املرصي، 
والشـيخ احلسـيني أبو هاشـم األزهري املرصي، والشيخ املبرش 

الطرازي مفتي البلقان وآسـيا الوسـطى قبل الشيوعية، والشيخ 

يوسف الدجوي املرصي، وسـيدي الشيخ حممد بخيت املطيعي 

املفتي املرصي، وسـيدي الشـيخ حممد احلافظ التيجاين، والشيخ 

أمحد عبد اجلواد الدومي، والشــيـــخ اخلـضـر حســن املغريب 

مــن شــيوخ األزهــر، واألمـيــر عبـد الكريم اخلطـايب جماهد 

املغـرب، والسـيد اليمني النارصي الشـاذيل املغـريب املجـاهـد، 

والشـيخ عبد الوهاب عبد اللطيـف األزهري من علاء احلديث 

بمرص، وبقية أشـياخي ممن سـبق ذكر بعضهم ريض اهلل عنهم .. 

وعن والدي السـيد إبراهيم اخلليل بن عيل الشـاذيل، بأسـنادهم 

املحررة بأثباهتم، عن أشـياخهم عمومًا بمروياهتم من التفسـري، 

واحلديث، والفقـه، واألصول، واملنطق، والسـرية، واملصطلح، 
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وعلـم الرجــال والتوحـيد، وعـلوم القـرآن، والعقائد، وفروع 

اللغـة العربية، والثقافة العامة، والتصوف الصحيح، وخصوصًا 

كتب القشـريي والغزايل والسـهروردي وغريهـم مما أرشت إليه 

وما فاتني أن أشري إليه . اهـ

وله شيوخ آخرون غري من ذكرهم هبذه اإلجازة احلديثية.

ومل يتصدر شـيخنا رمحـه اهلل إلعطاء اإلجـازة باحلديث إاّل 
لنفٍر حمدود من كبار العلاء يف العامل اإلسـالمي، فلّا كانت سـنة 
��4�4 هـ� اسـتجازه عدد من العلاء والطلبة فامتنع، فلّما كثر 
اإلحلـاح عليـه، طبـع إجازته احلديثيـة، وأجاز طالبـه، وكل من 
اسـتجازه، وأجاز أهل عـرصه إجازة عامة كا هـو معروف عند 

أهل احلديث واألثر .

وقد اسـتجازه بعد ذلك مئات من املشـتغلن بعلم احلديث 
النبوي الرشيف، من أسـاتذة األزهر وشـيوخه بمرص، وأساتذة 
اجلامعة اإلسـالمية واجلامعات السـعودية، وأسـاتذة جامعة آل 
البيت بـاألردن، وجامعـة األحقاف باليمـن، وجامعة القروين 
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باملغـرب، وغريها من اجلامعات العربية وغريهـا يف أنحاء العامل 
اإلسـالمي والدعاة باملراكز اإلسـالمية بالغـرب، فأجاز اجلميع 

حتى إنه طبع إجازته باملرويات عدة مرات يف فرتة وجيزة .

العامل األزهري الفقيه:

ومل يقل اهتام شـيخنا بالفقه واللغـة وبقية العلوم األزهرية 
عـن اهتامه باحلديث الرشيف وروايتـه، فقد كان رمحه اهلل فقيهًا 
ال يشـق له غبار، حنفـي املذهب، أخربين رمحـه اهلل تعاىل بذلك، 
وأخربين أنه يتعبد ويفتي به وبغريه من املذاهب الفقهية، حسـب 
مـا يقتضيـه الدليـل واملصلحـة والتيسـري يف حـدود القواعـد، 
وكان كثـريًا ما يفتي بمذهب مالك ويمدحـه، كا يفتي بمذهب 

الشافعي، ويقول: شيخنا، ريض اهلل عنهم مجيعًا .

وقـد ضمـن كتابه » الف�روع اخلالفي�ة « نظرتـه إىل اخلالف 
الفقهي بـن األئمة ووجوب احرتامهم مجيعـًا، وقد وضح ذلك 
متامًا يف بحوثه الفقهية ويف فتاويه . وانظر مثاًل: كتابه يف الصلوات 

النافلة، وكتابه معامل املجتمع النسائي يف اإلسالم .
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الشيخ والثقاف�ة املدنية:

 وقد تعلم الشـيخ رمحه اهلل اإلنجليزية يف املرحلة االبتدائية، 
وتعلم الفرنسـية عىل يد األسـتاذ داود سليان من أعيان أسيوط، 
واألملانيـة بالقاهـرة عـىل يد األسـتاذ راغب وايل، وكان مدرسـًا 
باملدرسـة األملانيـة بالقاهـرة، وقـد ترجم الشـيخ بعـض قصائد 
الشـاعر األملـاين �هاينـي رش هايني � مـن األملانيـة إىل العربية، 
وتعلـم الفارسـية عىل يد الشـيخ حممد األعظمـي اإليراين عضو 
مجعيـة األخـوة اإلسـالمية، وترجم عددًا مـن قصائـد إقبال إىل 

العربية، بعضها منشور بمجلة �أبولو� .

وعندمـا اهتـم بعضهـم الشـيخ بأنه شـيخ أزهـري � معمم 
ومقفطـن � ال يـدري من علوم الدنيا شـيئًا إذا بالشـيخ يرد عليه 

ه: با نصُّ

» كتـب إيّل كاتـب، يعنفنـي بأننـي أحبـس نفـي يف قمقم 
التصـوف، وأتقوقـع يف صدفة التديـن املتأخر، وأعيـش متخلفًا 
يف عصـور اجلمـود املاضيـة، بينا نحن يف عـرص تقدمي متحرض 
مل تعرفـه دنيانا من قبل ...إلخ . والذي أحب أن يعرفه هذا األخ 
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ـم مقفطـن ال أزال أثقف نفي،  وأمثالـه، أننـي وأنا رجـل معمَّ

وأزودهـا بكل ثقافة مـن املرشق أو املغرب، باحثـًا عن احلكمة، 

جاريًا وراء احلقيقة، كلا أذنت يل صحتي وأوقايت وقدريت .

فكـا أقـرأ تاريـخ اإلسـالم والفلسـفة وتـدرج املذاهـب، 

ونشوء الفرق والنحل، وأتابع الصوفية والسلفية، وتطور تاريخ 

املسـلمن، وأتابـع أدباء العـرب وقصاصيـه وناقديـه ومهرجيه 

ومفسـديه . كذلـك أدرس مالمـح الفـن القوطـي وتدرجـه إىل 

الريسـانس، إىل الكالسيكية القديمة فاجلديدة، إىل الرومانتيكية، 

إىل التأثرية، إىل الواقعية، إىل الرمزية، إىل االلتزامية، إىل التجريدية، 

حتى بيكاسوا يف التصوير، وأندريه يف األدب، واسرتافنسكي يف 

املوسيقى !! .

وأنـا أقرأ لشكسـبري، وبوب، وشـييل، وبيكـون، وهيجل، 

وفالمريـون، وجيتـه، ونيتشـه، إىل سـارتر، وسومرسـت مـوم، 

وبرترانـد رسـل، وأقـرأ كذلـك رونسـار، وفارلـن، ورامبـو، 

وبودلري، وأفرق بن لوحات جنيسـبورو، ورينو لدزر، وأميز يف 
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مدارس املوسـيقى بن صامويل جونسـون، وبوالـوا، إىل كل ما 
يتعلق بفن املرسح والسينا ..إلخ .

بـمقمقـم وال مقوقـع وال جامـد، وال متخلـف  فلسـت 
بحمـد اهلل، إننـي أعيـش يف عـرصي مندجمـًا فيـه ثقافـة ودعـوة 
ومعاشـًا، غريـب عنـه أخالقًا وعبـادة واجتاهًا، ولكـن عىل قدر 

مقدور ال بد منه للدعاة إىل اهلل «. 

هـذا مـا كتبه رمحـه اهلل، ممـا يوضح جوانـب ثقافتـه املدنية، 
التـي حصل عىل قسـط وافر منها، ومع ذلـك مل ينجرف مع تلك 
التيـارات أو هذه، بـل انتقى من تلك الثقافات مـا تقره الرشيعة 
اإلسـالمية، ويفيده يف دنياه وآخرته، فـكان رمحه اهلل تعاىل آية يف 
فهم الفكرة اإلسـالمية الوسـطية األصيلة، كا كان آية يف فهم ما 
حوله من اجلاعات واجلمعيات وأصحاب الفكر، عىل اختالف 
توجهاهتم، واكتفى بمعرفة �غري املفيد� من باب الثقافة فقط، أو 
مـن باب � معرفة الرش لتوقيه � . وقد حارب الفلسـفات الغريبة 
ويسء هـذه املعارف والثقافات بلسـانه وقلمه رمحه اهلل ونفعنا به 

وبعلومه يف الدارين. آمن.
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ث�ناء الع�لامء ع�ليه:

وق�د ترجم لش�يخنا اإلمام ممد زكي إبراهي�م، وأثنى عليه 
عدد كبر من علامء مر والعامل اإلسالمي، منهم:

1( اإلم�ام الدكتور عبد احلليم ممود ش�يخ األزهر يف كتابه 
� املدرسـة الشـاذلية �، ونرش لشـيخنا خطابًا يف كتابه » أبو مدين 
الغـوث«، كا نرش بنفس الكتاب قصيـدة أليب مدين الغوث  مع 
رشح شـيخنا هلا، وقّدم له شـيخنا رمحه اهلل حتقيقه لكتاب » املنقذ 
 مـن الضـالل« يف طبعاته األوىل، وقـرأت بخط اإلمـام الدكتور 

عبد احلليم حممود ينعت شيخنا بالعارف باهلل .

2( الش�يخ احلس�يني أبو هاش�م والدكتور أمحد عمر هاشم 
ثـون يف مرص � وقد ترمجا فيه لشـيخنا  يف كتاهبـا املشـرتك �املحدِّ
ترمجة طيبة وافية، ذكرا فيها اهتامه باجلانب احلديثي وأسـانيده، 

ومؤلفاته، وطريقته يف التأليف والعلم .

3( وأثن�ى علي�ه وع�ىل العش�رة املحمدية املحدث الش�يخ 
عبد اهلل بن الصديق الغامري يف كتابه � سبيل التوفيق �، ويف آخر 
كتابـه � بـدع التفاسـري �، ويف غري مؤلـف لـه، وكان بينها موّدة 
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عظيمة، وكان شيخنا رمحه اهلل تعاىل ممن ثبت معه حن تنكر النّاس 
له لّما اعتقل يف عهد عبد النارص، ومكث يف السجن احلريب أحد 
عرش سـنة كاملة، وكان السـيد عبد اهلل بن الصديق الغاري كاتبًا 
ومفتيًا بمجلة املسلم وعضوًا بمجلس علاء العشرية املحمدية .

4( وأثنى عليه وذكر شيئًا من نشاطه يف الدعوة إىل اهلل الشيخ 
الداعي�ة أبو احلس�ن الن�دوي يف عـدة مواضع من كتابه املشـهور 
�مذكـرات سـائح يف الـرشق�، حيـث زار العشـرية املحمديـة، 
وسـمع خطبة اجلمعة من شـيخنا رمحه اهلل، وخرج معه يف رحلة 
دعويـة ريفية ببعض األقاليم املرصية، وملا كتبـه الندوي يف كتابه 
هـذا أمهية خاصـة، فقد وصـف اجلانب الدعـوي واخلطابة عند 

شيخنا رمحه اهلل وصفًا دقيقًا.

 5( وذك�ره فضيل�ة الش�يخ أمح�د حس�ن الباق�وري يف كتابه 
� قطـوف � الذي نرشته مؤسسـة األخبار، والـذي ذكر فيه عددًا 
وفيـة األتقيـاء وجهادهـم يف نـرش الدعـوة واإلصالح  مـن الصُّ
كاملراغنـة واألدارسـة والسنوسـية، وذكر شـيخنا اإلمـام الرائد 
كأنمـوذج للصويف العـامل العارف املجاهد يف هـذا العرص، وبن 



208

الشيخ الباقوري وشيخنا رمحها اهلل رحلة كفاح وجهاد يف سبيل 

إصالح قوانن الطرق الصوفية .

6( ورغم ما كان بن الداعية اإلسالمي الشيخ ممد الغزايل 

السقا رمحه اهلل وبن شيخنا رمحه اهلل من مناظرات ومساجالت 

استمرت شهورًا عىل صفحات املسلم ولواء اإلسالم واألخبار 

إال أنه كان دائم الثناء عىل الشيخ رمحه اهلل، عارفًا لقدره، سجل 

ذلـك يف تلك املسـاجالت ويف غريهـا من مقاالتـه، ويف كتابه 

� اجلانـب العاطفـي يف اإلسـالم �، وقد كان هلا نـدوات دينية 

مشرتكة بجمعية � الشبان املسلمن العاملية � وبعض اجلمعيات 

الكربى بمرص.

7( وق�د أرخ الدكت�ور عب�د املنع�م خفاج�ي يف كتابـه عـن 

التصوف اإلسالمي لكبار شيوخ التصوف اإلسالمي فذكر منهم 

جّد الشـيخ ألمه الشـيخ حممود أبو عليان، ثم ذكر شـيخنا الرائد 

رمحه اهلل يف املعارصين، وأثبت بعضًا من أفكاره يف سبيل إصالح 

التصوف كفكرة اجلامعة الصوفية واملكتبة الصوفية وغريها .



20�

8( العارف باهلل الش�يخ أمحد رض�وان البغدادي األقري، 

وقد كان بينها مودة عظيمة، ومراسـالت مفيدة كثرية مشهورة، 

طبع بعضها بمجلة املسـلم، وقد أوىص الشيخ أمحد رضوان بأن 

يقوم الشيخ رمحه اهلل بغسله وتكفينه وجتهيزه، فكان كا قال.

كذلك كان لشـيخنا صالت طيبة بأعالم الشـيوخ املربن يف 

مرص والعامل اإلسالمي.

هذا مـا حـرضين اآلن، وهناك الكثـري من الّسـادة العلاء 

ممن أثنوا عىل الشـيخ أو ترمجـوه يف كتبهم، منهم عالمة احلجاز 

السيد علوي بن عباس املالكي، وولده املجاهد السيد الدكتور 

حممـد علوي املالكي، والعالمة الشـيخ حممـد احلافظ التجاين، 

والشـيخ العارف باهلل أبو املحاسـن حممد سعد بدران، واإلمام 

العارف الشيخ عمران الشـاذيل، وعرشات غريهم، ويف أعداد 

املسـلم التي صدرت مواكبة لرحيله عـرشات الكلات ألجلة 

علاء األزهر ومشاخيه، وقد ترمجه مؤرخ األزهر الدكتور حممد 

رجب البيومي بمجلة األزهر .
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وظائفه ومناصبه:

 بعد أن حصل الشـيخ رمحه اهلل عـىل العاملية األزهرية مل جيد 
م للتدريـس باملدارس األمريية  عمـاًل يف ذلك الوقـت، حتى تَقدَّ
يًا عمله عدة سنوات، ثم  بمحافظة بني سـويف، وظل هناك مؤدِّ
عاد إىل القاهرة مدرسـًا أيضـًا، وظل يتـدرج يف وظائف التعليم 
املختلفـة، حتـى أصبح رئيسـًا للسـكرتارية العامـة للتعليم احلر 
املسمى بالتعليم اخلاص اآلن، ثم عن مفتش قسم، وكان القسم 

وقتها يعني القسم اإلداري .

وقد عمل أيضًا: أستاذًا وحمارضًا للدراسات العليا باملعاهد 
العاليـة ومعهـد الدراسـات اإلسـالمية ومعهـد إعـداد الدعاة، 
وحـارض أيضًا بالدراسـات العليـا يف بعض الكليـات األزهرية 

ودورات إعداد األئمة والوعاظ والبعوث اإلسالمية . 

وعمـل بعـض الوقت مديـرًا ملؤسسـة � الزفـاف امللكي �، 
والتي سـميت بعد الثورة � مؤسسة الرب األمريية �، كا كان أمينًا 
عامـًا جلمعيات الشـبان املسـلمن ومرشـدًا دينيـًا، وعمل بعدة 
مناصـب أخرى، وأخـريا تفرغ إلدارة مجعية العشـرية املحمدية، 

ونرش فكرهتا ودعوهتا ومنهجها .
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اشتغاله بالصحافة واملقال:

 اشتغل شيخنا اإلمام حممد زكي إبراهيم رمحه اهلل بالكتابة 
يف الصحف واملجالت السيارة �األدبية والعامة واإلسالمية�، 
منـذ أواخـر العرشينـات ؛ فكتب يف جمـالت: األزهـر، ومنرب 
اإلسالم، واللواء اإلسـالمي، وعقيديت، واألخبار، واألهرام، 
واإلسـالم،  اإلسـالم،  لـواء  يف:  كتـب  كذلـك  واجلمهوريـة. 
واملسـلم، واخلالصة، والعمل، والرسالة اإلسالمية، والتصوف 
اإلسـالمي، وجريدة اإلخوان املسـلمن األسـبوعية، والسياسة 
األسـبوعية،والنهضة الفكريـة، والفجر، وأبولـو .. وغريها من 

املجالت .

وقد أسـس شيخنا رمحه اهلل مجاعة � الرّواد األوائل �، وكان 
يقوم بتحرير جملتها � التعارف � .

واشـتغل يف اخلمسـينات بتحرير وإدارة جملة � اخلالصة� 
لصاحبها األسـتاذ سـيد مصطفـى، أمن رابطـة اإلصالح، ثم 
بتحريـر وإدارة جملـة � العمـل � لصاحبها األسـتاذ عبد العليم 
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املهدي، ثم أسـس جملته � املسـلم � سنة �950 م، وقام بوضع 
منهجهـا وحتريرهـا وإدارهتـا وتطويرهـا واإلرشاف عليها إىل 

وفاته رمحه اهلل .

وقـد تنوعت مقـاالت الشـيخ وكتاباته ؛ فـكان منها املقال 
الدينـي، واالجتاعـي، والتارخيـي، واألديب، والسـيايس، وكان 

منها البحث األكاديمي، واملقال الصحفي .

م�ؤل�ف�ات�ه ال�ع�ل�م�ي�ة:

متتـاز كتابـات شـيخنا رمحـه اهلل بالبيـان والوضـوح، وقوة 
العبارة وسهولتها، وتوفر اإلخالص أعطاها روحًا هي روح َمْن 

ُأِذن له بالكالم .

وقـد ترك لنا شـيخنا رمحه اهلل ثـروة علمية هائلـة: قريبًا من 
مائة كتاب ورسـالة يف العلوم الدينية، كا ترك لنا مئات البحوث 
والفتـاوى واملقـاالت واخلطـب والـدروس � بعضهـا مكتوب 
وبعضهـا مسـجل �، وقـد وفقنـي اهلل ملراجعـة وحتقيـق وطباعة 
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بعـض كتبه يف حياته رمحـه اهلل، وبعد وفاته، ومـن كتبه املطبوعة 
عدا ما سبق اإلشارة له:

)1( أبجدية التصوف اإلس�المي: عـن أهم وأكثر ما يدور حول 
التصـوف اإلسـالمي، فيـا هو له ومـا هو عليه، بـن أعدائه 

وأدعيائه .

)2( أص�ول الوصول: أدلة أهم معـامل الصوفية احلقة من رصيح 
الكتاب وصحيح السنة .

)3( اخلط�اب: خطـاب صويف جامع مـن اإلمام الرائـد إىل أحد 
كرام مريديه .

)4( فواتح املفاتح: الدعاء ورشوطه وآدابه وأحكامه،

)5( أه�ل القبل�ة كله�م موح�دون: يبـن أن أهـل القبلـة كلهم 
موحدون، و كل مسـاجدهم مسـاجد التوحيـد، ليس فيهم 

كافر وال مرشك، وإن عىص وخالف.

رة اآلثمة. )6( األربعون حديثًا احلاسمة ردعًا للطوائف املكفَّ

)7( حكم العمل باحلديث الضعيف: حول جواز العمل باحلديث 
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الضعيف يف فضائل األعال برشطه عند علاء احلديث، وإن 
الضعيف جزء من احلديث املقبول عند أهل هذا الفن .

)8( مراق�د أهل البيت يف القاهرة: حيقق أن رأس اإلمام احلسـن 
ريض اهلل عنـه وجثان السـيدة زينب وغريمها مـن آل البيت 

بالقاهرة، تارخيا وواقعًا .

)9( قضي�ة اإلمام املهدي: يف تأكيد أن املهدي حق، ولكن مل يأت 
زمانه بعد، عقاًل ونقاًل .

)10( ديوان البقايا: شـعر صويف واجتاعي فني مـعارص عميق، 
يف جملدين.

)11( ديوان املثان: اجلزء األول، واجلزء الثاين: مثاين من األبيات 
الشعرية تستغرق أغراضا خمتلفة، وحكًا وتوجيهات، وآدابًا 

وصوفيات رائعة .

)12( أمه�ات الصل�وات النافل�ة: الصلـوات النافلة ومسـائلها 
وأحكامها من الكتاب والسنة .

)13( ليل�ة النصف من ش�عبان: قيامها، فضلها، الدليل احلاسـم 

عىل إحيائها .



21�

)14( عصم�ة النبي ونجاة أبويه وعم�ه: رٌد عىل أقوال املنكرين، 

وتأكيـد لعصمـة النبـي صىل اهلل عليـه وآله وسـلم، وحلول 

املشـاكل املدعـاة حوهلـا بقواطـع األدلـة، مع بحـث خاص 

بمعجزات النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم .

)15( معامل املجتمع النس�ائي يف اإلس�الم: أحكام وقضايا النساء 

املختلفة بأسلوب علمي ميرس .

)16( فقه الصلوات واملدائح النبوية: بحث جديد يف فقه السرية 

من الصلوات ومدائح الشـعر والنثر قـدمه لأزهـر يف مؤمتر 

الفقه والسرية العاملي .

)17( السياسة بني الزوجني يف اإلسالم: حمارضة أدبية اجتاعية، 

مجعت أطراف املوضوع .

ولـه غري ذلك من الكتب والرسـائل املطبوعة واملخطوطة، 

مجعتها يف ثبت �فهرسـة� مطبوع، وتبلغ نحو مائة كتاب ورسالة 

فضاًل عن املقاالت واملحارضات .
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الشيخ والدعوة إىل اهلل:

 كان شـيخنا رمحه اهلل مثاالً للداعية اإلسالمي الرشيد الذي 
وهـب كل حياته للدعـوة، وبرغم مرضه الذي ألزمـه بيته نحوًا 
من عرشين عامًا، فإنه ما انعزل عن العامل أبدًا، وما ترك عادته يف 
الدرس واملحارضة والدعوة، واسـتقبال عـرشات الزوار يوميًا، 

والرد عىل اتصاالهتم اهلاتفية . 

وكان مـن عادتـه أن يقـرأ الصحف يوميًا، متابعـًا ما حيدث 
يف العـامل من أحداث وأفكار ودعـوات، وخيتار من تلك اجلرائد 
واملجـالت املقـاالت والقصاصات وجيمعها يف أرشـيف خاص 

حسب املوضوع.

أسـس الشـيخ رمحـه اهلل مجعيـة العشـرية املحمدية رسـميًا 
سـنة ��9�0م�، لتكون وسـيلته للدعوة اإلصالحية اإلسالمية 
الّصوفيـة، وجعـل مـن مبادئـه االهتام بالفـرد واجلاعـة، ومن 

أقواله: » املجتمع فرد مكرر: إذا صلح الفرد صلح املجتمع «.

وقد عمل أمينًا ورائدًا دينيًا جلمعية الشبان املسلمن، واملؤمتر 
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القرآين، وعضوًا يف اهليئة العليا للدعوة باألزهر، وعضوًا مؤسسًا 
لعدد من اجلمعيات اإلسالمية .

وممّـا حيفظه التاريـخ تلك املؤمترات والنـدوات التي قام هبا 
شـيخنا يف السـبعينات من أجل تطبيق الرشيعة اإلسـالمية، وقد 
شـاركه شـيخ األزهر الدكتور عبد احلليم حممـود الذي كان نائبًا 
للشـيخ يف جملس إدارة العشـرية املحمدية، كا شارك فيها فضيلة 
الشيخ حممد متويل الشعراوي، وكان يرأس هذه املؤمترات فضيلة 

الشيخ حممد حسنن خملوف مفتي مرص سابقًا .

وقد شارك شيخنا رمحه اهلل يف اللجان التي أنشئت من أجل 
تقنـن الرشيعة اإلسـالمية، وتفريـغ األحكام الفقهية يف شـكل 

مواد دستورية .

كا كان له الفضل يف العمل عىل إنشاء مكتب رعاية املهتدين 
إىل اإلسالم باألزهر الرشيف يف عهد الدكتور عبد احلليم حممود 
رمحه اهلل، وشارك يف نشاط هذا املكتب، وقد أسلم عىل يديه عدد 
غري قليل ممن رشح اهلل تعاىل صدورهم لدينه، وقد رأْيُت بعضهم 
يعلن إسـالمه عىل يديه رمحه اهلل، كا ملسـُت وعرفـُت كيف كان 
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يسـاعد َمـْن يدخل يف دين اهلل ممن حيتاج املسـاعدة، علمية كانت 
أو أدبية أو اجتاعية، وما زال مكتب رعاية املهتدين إىل اإلسـالم 

باألزهر يؤدِّي مهمته إىل اآلن بصورة أو بأخرى خري قيام .

مناظرات ومساجالت علمية:

 وقـد كان للشـيخ مناظـرات ومسـاجالت مـع بعـض 
معارصيـه من الشـيوخ والعلاء، ممن اختلـف معهم يف الرأي، 
واالختـالف طبيعـة برشيـة، وقـد كان الشـيخ رمحـه اهلل قوي 
احلجـة، طّوع اهلل لـه اللغة والبيان، كـا كان ملتزمًا أدب العلم 
واملناظـرة يف كل ذلـك، وليـس أدل عـىل ذلك مـن رفضه نرش 
خطاب يـيء لبعضهم بخط يد ذلك البعض، وكان قد سـبق 
إىل اهلل، فأبـى وقال: إن حرمة املـوت متنعني من نرشه وإن كان 

ما فيه حقًا إال أن فيه إساءة كبرية له .

ولَعـلَّ أشـهر هـذه املناظـرات مـا كان بينـه وبـن الداعيـة 
الشـيخ حممد الغـزايل رمحـه اهلل » حول عبـادة الرغبـة والرهبة « 
تلك املناظرات التي اسـتمرت ستة أشهر عىل صفحات األخبار 
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واملسـلم ولـواء اإلسـالم، وشـارك فيهـا الصحفـي أمحـد سـامل 
والدكتور عبد احلليم حممود والشيخ حممد خليل اهلراس والشيخ 

حممد عبد اهلادي العجيل. 

ومن املناظرات واملس�اجالت أيضًا: ما كان بينه وبن الشيخ 
عبـد الرمحن الوكيـل، والدكتور سـيد رزق الطويـل، والدكتور 
إبراهيـم هالل، واألسـتاذ حسـن قرون وغريهـم، ويف كل تلك 
املناظرات التزم الشيخ رمحه اهلل األدب الصويف الرفيع، والبحث 

العلمي النزيه واحلجة املقنعة .

 كـا أنـه انتقد عـددًا مـن العلـاء ورد عليهم ؛ فانتقد الشـيخ 
عبد اجلليل عيسـى ملا كتبه يف كتابه � اجتهاد الرسـول �، ورد عليه 
يف كتاب � عصمة النبي � � الذي كان أول رد عىل ما نرشه أمحد 
صبحـي منصـور، وقـد فصل املـارق: أمحـد صبحـي منصور من 

األزهر بذلك الكتاب والتقرير الذي كتبه عنه الشيخ رمحه اهلل.

وقد عرضت مشـيخة الطرق الصوفية عىل الشـيخ بعد وفاة 
الشـيخ الصاوي فرفض وقال: � ما رسين أن رصت شيخًا لطبال 

وزمار � .
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شذرات من تصوف اإلمام:

سـاه بعـض العارفـن بـاهلل �الشـاذيل الثـاين�، كـا سـمي 
أبو احلسـن �اجلنيد الثاين�، فقد جدد اهلل تعاىل باإلمام حممد زكي 
إبراهيم التصوف عمومًا، والّشاذلية خصوصًا، وأحيا اهلل تعاىل به 
معـارف قد طويت، وعلومًا عي مرياث أهل الصالح والعرفان، 

فكان َنسيَج َوْحِده���، ومدرسة عظيمة .

ختـرج يف التصـوف عـىل يـد والده، الـذي كان شـيخ فتحه 
ومتكينـه، وما زال يمده ويعرفه بالصاحلن ويأمره باألخذ عنهم، 
حتى أصبح اإلمام الشيخ حممد زكي إبراهيم جممع أسانيد عرصه 

يف التصوف، وسّلم له الرجال بالتجديد والتقّدم.

ومـا زال شـيخه يرعـاه يف سـلوكه، فقطـع شـيخنا مدارج 
السـلوك الصوىف، وأتم مسـرية �األسـاء السـبعة� ثـم �الثالث 
عـرشة� ثـم �التسـعة والتسـعن� حتى انتهـى إىل االسـم املفرد 

واألعظم�، ودخل اخللوة الصغرى والكربى مرات.

��� َنسيَج َوْحِده: أي ال نظري له يف فضائله وكاالته، وعن  عائشة ريض 
اهلل عنهـا، أهنـا ذكرت ُعمـَر ريض اهلل عنه َتِصُفه، فقالـت: » كان واهللِ 

َأْحَوِذّيًا َنسيَج َوْحِده «.
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وباإلضافة إىل هذا اإلرث الصويف، فإن الشـيخ راح ينهل 
مـن كبـار علاء التصـوف يف وقته، كالشـيخ حممد بـن إبراهيم 
الببالوي، والشيخ سالمة العزامي، والشيخ إبراهيم أيب العيون 
الكبري، والشـيخ عبد ربه سـليان، والسـفري األفغـاين الصويف 
الشـيخ حممـد صـادق املجـددي، والشـيخ إبراهيـم الغالييني 
املفتـي الدمشـقي، وكان حيرض حلقات الذكر يف منزل الشـيخ 
حممود خطاب السـبكي مؤسـس اجلمعية الرشعيـة، باإلضافة 
إىل عالقته بالشـيخ عبد الرمحن البنا، وأبنائه الشـيخ حسن البنا 

والشيخ عبد الرمحن البنا.

أمـره شـيخه الوالد باإلرشـاد يف حياته، فانطلـق يف الطريق 
جماهدًا وداعيًا إىل اهلل عىل بصرية، يريب املريدين ويرشدهم .

وورث الشـيخ رمحه اهلل مقامات شـيوخه، فهو الشاذيل يف 
روحانيتـه ومدده ووارده وورده، وهو أبـو العباس يف نورانيته 
واتصالـه بالنبـي �، وهـو ابن عطـاء اهلل يف حكمتـه وحكمه 
يف املذهبـن، وهو الشـيخ زروق حمتسـب العلـاء واألولياء يف 
جتديـده الطريق وقمعه للمبتدعة، وهو شـيخ األولياء سـيدي 
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 حممـد بـن نـارص الدرعـي يف معارفـه وعلومه وترشعـه، وهو 
ابن عجيبة يف فيوضه ورشوحه، بل هو صاحب جبل العلم ابن 
مشـيش يف خفائه وظهوره، بل هو أبو مدين الغوث يف معارفه 

وشعره ونثره وحكمه.

ولقـد كان لسـيِّدنا اإلمـام مـن جـده �  احلـظ الوافـر، 
والنصيـب األتم، ومـا زال يتقلب يف مقامـات الطريق، يف زيادة 
من فضل اهلل، حتى لقي اهلل تعاىل، نحسـبه كذلك، واهلل حسـيبه، 
وال نزكي عىل اهلل أحدًا . واقرأ - إن شئت  - قصيدته األويسية، 
وقصيدته يف القطب، وقصيدته املنبهجة، وقصيدته �صويف عرفته 

فوصفته�، فإنه ما أراد هبا إال نفسه .

وقد أصبحت كتابته ريض اهلل عنه مرجعًا للّسـادة الصوفية، 
فاسـتطاع أن يعمـل عىل تطهـري التصـوف من داخلـه، وتثقيف 
الوسـط الصـويف، وجتديد مهة أهلـه، وربطهـم بتارخيهم املجيد، 
فدعـا إىل احلركـة والعمل، والتجميـع، والكالم عـن منهجه يف 
التصـوف، ومكافحته ألهل البدع واألهواء من أدعياء التصوف 

وأعدائه، باب واسع، وأحيلك عىل كتبه وتصانيفه .
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ت���راث���ه األدب���ي:

الـرواد  مـن جيـل  إبراهيـم  شـيخنا سـيدي حممـد زكـي 
األوائـل من شـعراء هذا العرص، عارص شـوقي وحافظ والعقاد 
والرافعـي والزيـات، وكان لـه معهم صوالت وجـوالت، وقد 
ألف مخسـة دواوين شـعرية يف نحو مخسـة عرش جزءًا من الشعر 
العمودي املقفى، يف أغراض الشـعر املختلفة . وقد طبع من هذه 

الدواوين:

1(    دي�وان البقاي�ا اجل�زء األول والثان، ومهـا يف عدة أغراض 
شعرية، ولكن يغلب عليها الطابع الصويف، وشعر الزهد والتأمل.

2(    دي�وان املث�ان اجلزئ�ني األول والث�ان، وهـو يف شـعر 
احلكمة، إذ كل بيتن منه وحدة موضوعية قائمة بذاهتا، تدل عىل 

معنى وضعت له، وما زال اجلزء الثالث خمطوطًا .

بقي من دواوين الشاعر:

�� هشيم املحتظر .

�4 احلصائد .
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وحيتويان عىل شعر الشيخ يف صدر شبابه، يف شتى األغراض 
واملوضوعات، ففيها الشعر الديني واالجتاعي وشعر الشباب، 
وقـد نرشت بعض قصائدمهـا يف جملة أبولو وغريهـا، وقد رجع 
الشـيخ رمحـه اهلل عن بعض ما قاله فيها، وأمـر أن يلحق ما تركه 
فيها من شـعر ومـا تناثر من شـعره يف األوراق، ما كان من باب 
الزهـد والتصـوف إىل البقايـا، وما كان من املثـاين إىل املثاين، وما 
وحيـة جيمع يف  كان من شـعره مـن بـاب الوجد واملنـازالت الرُّ

ديوان خاص ساه:

�5 حلظات التجيل .

�6 ونوٌع من شعره سّاه » اخلواطر «.

وقـد كان للشـاعر حلقـة شـعرية إسـالمية أّلفها مـن كبار 
الشعراء اإلسالمين  منهم: الدكتور حسن جاد، واألستاذ قاسم 
مظهر، واألستاذ حممود املاحي، واألستاذ عبد اهلل شمس الدين، 
والدكتـور سـعد ظالم، واألسـتاذ ضيـف اهلل، واألسـتاذ الربيع 
الغزايل، واألستاذ شاور ربيع، واألستاذ حممد التهامي، واألستاذ 

أمحد عبد اخلالق، واللواء رائف املعري، وغريهم .
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كا أن للشـيخ مقاالت أدبية ونقـد أديب رائق يف جملة أبولو، 

والفجر، والنهضة الفكرية، لعل من أمهها ما كتبه يف نقد األستاذ 

� أيب حديـد � يف الشـعر احلـر أو املرسـل، وال ننـس مـا انتقد به 

الزيات يف سلسـلة مقاالته � مشاغبات األسبوع � التي نرشهتا له 

جريدة اإلخوان لعهدها األول سنة �9�2 م .

وقد توسعت عن اجلانب األديب يف بحثي �اإلمام حممد زكي 

إبراهيم شاعرًا�، يرّس اهلل نرشه . 

وفات���ه:

 رحم اهلل شيخنا، كان املسجد بيته الذي مل يربحه، ومدرسته 

ومضيفته وسـاحته، حمط رحـال كل من زاره ممن عرف قدره من 

العلاء والرؤسـاء واألمراء . ُثمَّ كان املسـجد جمـاورًا ملدفنه، فقد 

انتقل إىل رمحة اهلل السـاعة الثالثة متامـًا من فجر يوم األربعاء �6 

من مجادى اآلخرة �4�9 هـ، املوافق 7 من أكتوبر �998 م بعد 
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* متت �الطبعة األوىل� من هذه الرسالة ، عىل هذه الصفة، وهي 

الطبعة الثامنة من رسالة �اخلطاب�، وكان الفراغ منها يف يوم اخلميس 

27 من شـهر مجـادى األوىل ���4هــ ، املوافـق 20��/4/�9م، 

اعتنى هبا وقام بخدمتها تلميذ اإلمام الرائد : ميي الدين حسني يوسف 

اإلسنوي من خرجيي األزهر الرشيف ، واهلل املوفق املستعان.

حيـاة حافلـة اسـتمرت نحو قرن مـن الزمان يف الدعـوة إىل اهلل، 

عىل هدى وبصرية، ودفن مع أبيه وجّده بجوار مسـجد مشـايخ 

العشرية املحمدية بقايتباي القاهرة . رحم اهلل تعاىل شيخنا اإلمام 

حممـد زكـي إبراهيم، وأحلقنا به عىل اإليان، ورحم اهلل أشـياخنا 

مجيعًا، ورحم اهلل من سبقنا من إخواننا إىل اهلل .

وصىل اهلل عىل سيدنا مّمد وآله وسلم .
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